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INNEHÅLL:
BESLUT "NATURRESERVAT AMETISTSJÖN ÄRTEN": 1976-06-21
***********************************
LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN
Planeringsavdelningen
Naturvårdsenheten
BESLUT: 1976-06-21
DNR: 11.1211-920-76 (2021)
Mott: Billeruds AB, Fredriksbergs revir, 770 10 Fredriksberg
NATURRESERVATET
BESKRIVNING AV RESERVATET
Reservatets benämning:
Kommun:
Socken:
Fastighet:
Lägesbeskrivning :
Areal:
Därav landareal:

Naturreservatet "Ametistsjön" Ärten
Vansbro kommun
Äppelbo socken
Sågbyn 3:1
Topografisk karta 12E Säfsnäs NV
X=6687
Y=1403
ca 76,7 ha
ca 46 ha
------------

GRUND FÖR BESLUTET
Ärtenområdets ametistfyndigheter får anses som en unik företeelse inom vårt land med hänsyn till den mycket låga frekvensen fyndigheter av liknande slag. Ametisterna och den omgivande geologiska miljön är representativ för de få liknande
kristallfyndplatser som finns inom vårt land. Området har en
nyckelställning med avseende på forskning och undervisning,
inte bara med anledning av ametisterna, utan också och kanske
framför allt genom den koncentration av vitt skilda geologiska
företeelser som här förekommer inom ett begränsat område. Ändamålet med reservatet är främst att skydda områdets geologiska
värden.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogad karta som naturreservat.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 8 § naturvårdskungörelsen (1974:1028) att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
FÖRESKRIFTER
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar
skall förbud gälla att
- uppföra byggnad,
- bedriva täkt, spränga, schakta, göra utfyllnad, dika eller
på annat sätt skada fasta naturföremål eller markytan i
övrigt,
- anordna upplag annat än tillfälligt för skogsbrukets behov,
- plocka och medtaga stenar från området.
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BESTÄMMELSER JÄMLIKT 8 § NATURVÅRDSKUNGÖRELSEN OM VÅRD OCH
FÖRVALTNING
Syftet med vården och förvaltningen
Reservatet skall vårdas och förvaltas så att nuvarande naturtyp i möjligaste mån bibehålls.
Skötselplan
Reservatet skall vårdas så att ametisterna och den omgivande
geologiska miljön bibehålles, och att besökare på ett lämpligt
sätt får tillgång till området och kan få uppleva dess särart
på ett så tilltalande sätt som möjligt. Vården och förvaltningen ska även medföra att ett normalt skogsbruk med viss hänsyn till naturvårdsintresset kan bedrivas.
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
Naturvårdsförvaltare
Naturreservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen.
Samråd
Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda
myndigheter och skötselråd.
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse.
I beslutet deltog landshövdingen samt ledamöterna Sven Bergström, Edvin Ekholm, Emil Ericson, Arne Jansson, Rune Karlsson,
Sven Mellqvist, Stig Stefansson, Nils Steiving och Irene
Westlund. Vid den slutliga handläggningen av ärendet, i vilket
byrådirektören Björn Ströberg varit föredragande, har även tf
länsrådet Karl-Gustaf Kjellman, förste länsassessorn Stig
Holback, länsarkitekten Nils Nyberg och tf naturvårdsdirektören
Carl-Erik Land närvarit.

Bengt Olsson

Björn Ströberg
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