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LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN
Naturvårdsenheten
BESLUT: 1985-01-21
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NATURRESERVAT
BESKRIVNING AV NATURRESERVATEN
Naturreservatets
benämning:
Kommun:
Socken:
Fastighet:
Markägare:
Lägesbeskrivning:
Areal:
Naturvårdsförvaltare:

Risshytte hage
Säter
Silvberg
Risshyttan 17:1
Stora Kopparberg
Topografisk karta 12F NO
X=6691, Y=1489
2,1 ha
Skogsvårdsstyrelsen

GRUND FÖR BESLUTET
Risshytte hage är ett botaniskt rikt område. Inom naturreservatet återfinns vegetationstyperna fuktäng, örtrik granskog,
blåbärsgranskog och myr. Fuktängen, som är den botaniskt rikaste av vegetationstyperna, utgörs av en barrskogsdominerad
och lövskogsdominerad del. Den förstnämnda delen hyser ett
stort och livskraftigt bestånd av guckusko. Den lövskogsdominerade fuktängen har hävdats med bete tills i sen tid. På
denna växer bl.a. daldocka. Andra arter inom naturminnet är
den ovanliga ormbunken kambräden och halvgräset tagelstarr.
Risshytte hage är ett omtyckt utflyktsmål särskildt då guckuskon blommar. Ett starkt slitage har därför uppstått. Syftet
med att freda Risshytte hage är att bevara livsrummet för
guckuskon och de övriga ovanliga arterna bl.a. genom att förhindra igenväxning av den gamla betesmarken, samt att kanalisera besökarna till märkta stigar.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogade karta som naturreservat. (Karta nr 3, bilaga 1.)
FÖRESKRIFTER

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
A. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 8 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNKNINGAR I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT
FÖRFOGA ÖVER FASTIGHET INOM NATURRESERVATET
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
- förändra området topografi och landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden genom att grävs,
spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämma, dränera
eller utfylla,
- anordna upplag,
- dra fram mark- eller luftledning,
- uppföra byggnad,
- inplantera för området främmande växt- eller djurart, samt
- avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad
som framgår av upprättad skötselplan.
B. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av
bifogad 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
- göra upp eld,
- i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än
till fots eller på skidor,
- skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet,
- beträda området under 15 maj - 15 juli annat än på markerade
stigar,
- tälta.
D. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 13 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM VÅRD
OCH FÖRVALTNING

a) Syftet med vården och förvaltningen
Målsättningen med naturreservatets vård och förvaltning är
att den artrika floran bibehålles, att nuvarande naturmiljö
i möjligaste mån bibehålles samt att genom kanalisering av
besökande minska slitaget.
b) Skötselplan
Naturreservatet skall vårdas enligt bifogade skötselplan som
härmed fastställes.
c) Naturreservatet skall utmärkas i enlighet med av statens
naturvårdsverks utfärdade anvisningar.
d) Naturvårdsförvaltare
Skogsvårdsstyrelsen.
e) Samråd skall ske mellan dels naturvårdsförvaltaren och
markägaren, dels fortlöpande mellan naturvårdsförvaltaren och
länsstyrelsen.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet
deltod landshövding Ingvar Gullnäs jämte ledamöterna Börje
Andersson, Karl Boo, Bertil Dahlén, Emil Ericson, Börje
Frykberg, Bertil Helldin, Björn Körlof, Sune Larsson, Torris
Lars Larsson, Göte Nordström, Bengt Nylund, Lillemor Rudholm,
Birger Stövling och Anna-Lena Winge.
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Åke Etsare,
länsantikvarie Ulf Boëthius, förste länsassessor Stig Holback,
länsarkitekt P Folke Nyholm, naturvårdsdirektör Carl Sundt,
överlantmätare Kjell Westling och tf byrådiretör Stig-Åke
Svenson, föredragande.

Ingvar Gullnäs

Stig-Åke Svenson
Bilagor:
Kartor 3 st, bilaga 1
Skötselplanekarta, bilaga 2
Dispositionsplan, bilaga 3
Utredning av kostnader för naturvårdsförvaltningen,
1983-06-02, bilaga 4
Besvärshänvisning, formulär 6 a

********************************
SKÖTSELPLAN
Skötselplanen omfattar dels denna textdel, dels bifogade
skötselplanekarta. Skötselplanen upprättades undr år 1983.
(Bilaga 2).
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK
Skötselområde 1 (0,6 ha):
Beskrivning: Utgörs av de barr- eller blandskogsbevuxna vegetationstyperna - örtrik granskog och blåbärsgranskog. Till
del utgörs skogen av gammal granskog med inslag av tall och
björk. I området bäxer ormbunken kambräken.
Målsättning: Bevara skogen som miljö samt som skydd för skötselområde 2.
Åtgärder: Någon avverkning i området ska ej ske. Vid större
angrepp av barkborrar får upparbetning av träder ske under
förutsätting att det genomförs under det första året efter
angreppet. Vid större stormfällningar får träden upparbetas.
Skötselområde 2 (0,3 ha):
Beskrivning: Området utgörs av guckusko-området. Trädskiktet
domineras av tall, men inslaget av gran är ställvis stort. I
buskskiktet finns förutom gran och tall även brakved och gråal. Fältskiktet är rikt på örter och gräs.
Målsättning: Bevara skogen som miljö för guckuskon.
Åtgärder: Upparbetning av stormfällda träd får ske. Om detta
sker skall riset samlas i högar i skötselområde 1. På lång
sikt kan en försiktig urglesning av gran behövas. Om så sker
ska de mest växtliga och alltså de yngre individerna avverkas. Detta för att få små förändringar i ljus- och konkurrens
förhållanden.
Skötselområde 3 (0,3 ha):
Beskrivning: Utgörs av en gammal slåtteräng som i sen tid har
betats. Den domineras av björk. Inslag av gran finns. Den
förekommer mest som unga träd som på sikt konkurrerar ut björken. Fältskiktet är rikt på örter, gräs och halvgräs.
Målsättning: Gles björklund med en mosaik av öppna ytor och
skuggande lövträd.
Åtgärder: Borttagning av gran och tall i området. På sikt kan
en urglesning av björk och andra lövträd bli nödvändig. Gam-

malt stängsel tas bort.
Skötselområde 4 (0,6 ha):
Beskrivning: Myr med enstaka martallar.
Målsättning: Myr.
Åtgärder: ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV
Inga anläggningar skall göras.
Tillgänglighet
Beskrivning: Naturreservatet nås från en befintlig parkeringsplats längs vägen Säter-Smedjebacken. Från P-platsen finns en
mindre stig ner till naturreservatet.
Mål: Ändamålet med naturreservatet är att bevara livsutrymmet
för guckuskon och övriga sällsynta arter. Allmänheten får under tiden 15 maj - 15 juli ej vistas i området mer än på de
markerade stigarna. Orsaken till denna restriktion är att slitaget från besökare menligt har skadat guckuskon och andra
orkidéer.
Riktlinjer: Parkeringsplatsen underhålls så den ändamålsenligt
kan fylla sin funktion. Stigen till naturreservatet markeras
enligt svensk standard. Stigarna i reservatet markeras speciellt tydligt. Korta pålar markerade enligt svensk standard
kan slås ner för att markera var allmänheten får ta sig fram.
Sträckningen på kartan är ungefärlig. Vid planerandet av stigen i fält skall naturvårdsförvaltaren samråda med länsstyrelsen.
Information
Information om objektet lämnas på informationsskyltar vid
stigarnas korsande av naturreservatsgränsen och vid stigens
början vid parkeringsplatsen.
Utmärkning av naturreservatsgränsen
Utmärkning av naturreservatets gräns skall utföras enligt
svensk standard (SIS 031522).
Tillsyn
Tillsyn svarar naturvårdsförvaltaren för.
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN
Beskrivna åtgärder bekostas av staten. Utredning av kostnader
bilägges. (Bilaga 4)

