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BESLUT "NATURRESERVAT BIRTJÄRNSBERGET": 1973-12-17

**************************************

LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN
Naturvårdsenheten

BESLUT: 1973-12-17
DNR: 11.121-573-71 (2021)

NATURRESERVAT

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen att
del del av Birtjärnsberget i Vansbro kommun, som angivits med
röd begränsningslinje på en till ärendet hörande karta skall
vara naturreservat.

Benämning: Naturreservatet Birtjärnsberget
Kommun, socken: Vansbro, Nås
Fastigheter: Nederborg 11:2, Mellanborg 21:1 och

Hjulbäck 39:1
Areal: 58,3 ha

BESKRIVNING

Den del av Birtjärnsberget som här är aktuell har en längd av
ca 1.000 meter och en bredd av ca 550 meter, bergets högsta
punkt är 345 meter ö h.

Berget med orörd gammal barrskog, reser sig brant med slutt-
ningar ned mot stora myrar. Inom det aktuella området finns
mängder av stående och liggande döda granar i olika förmult-
ningsskeden samt enstaka grova, döda furor. Dessa är angripna
av svampar vilka utgör biotoper för den unika insektsfaunan.
Bergets mycket särpräglade insektsfauna, med förekomst av
flera svåråtkomliga arter tyder på god kontinuitet bakåt i
tiden till det orörda urskogsstadiet. Vissa delar av den nu
stående skogen har ett stort skyddsvärde i sig, därjämte ut-
gör berget ett relativt markant och attraktivt inslag i land-
skapsbilden.

SYFTE

Syftet med reservatet är främst att bibehålla området orört,
samt skydda den till den orörda skogstypen knutna insekts-
faunan som har stor betydelse för den vetenskapliga forsk-
ningen samt för undervisningen.

FÖRESKRIFTER FÖR MARKINNEHAVARE

I den mån så ej redan är fallet på grund av lag eller författ-
ning skall gälla förbud mot:

att uppföra byggnad,
att bedriva täkt, spränga, schakta, göra utfyllnad, dika eller
    på annat sätt skada fasta naturföremål eller markytan i
    övrigt,
att anordna upplag,
att framdraga mark- eller luftledningar,
att utföra skogskultur, röjning eller avverkning, att på annat
    sätt göra ingrepp i vegetationen samt att flytta eller de-
    molera fallvirke, lågor eller stubbar,
att använda gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel,
att göra upp eld,
att använda motordrivet färdmedel samt
att vidta andra åtgärder som strider mot reservatets syfte näm-
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    ligen att för den vetenskaplig forskningen skydda ett na-
    turskogsområde med bl.a. en säregen insektsfauna.

FÖRESKRIFTER FÖR ALLMÄNHETEN

I den mån så ej redan är fallet på grund av lag eller författ-
ning skall gälla förbud mot:

att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning,
att göra ingrepp i vegetationen,
att tälta,
att göra upp eld,
att använda motordrivet färdmedel samt
att i övrigt vidtaga åtgärder som strider mot reservatets syfte
    nämligen att för den vetenskapliga forskningen skydda ett
    naturskogsområde med bl.a. en säregen insektsfauna.

VÅRD- OCH FÖRVALTNINGSBESTÄMMELSER

Reservatet skal förvaltas av skogsvårdsstyrelsen och skötas i
enlighet med av länsstyrelsen godkänd skötselplan.

Reservatet skall utmärkas genom förvaltarens försorg enligt
statens naturvårdsverk anvisningar.

Besvär i jordbruksdepartementet enligt bilaga form 6 a.

Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse.
I beslutet deltog landshövdingens ställföreträdare länsrådet
Sven-Göran Odéen samt ledamöterna Börje Andersson, Lars Lars-
son, Sven Mellqvist, Holger Nordkvist, Yngve Rosendahl, Stig
Stefanson, Nils Steiving, Irene Vestlund och Johan Ö Ågren.
Vid den slutliga handläggningen av ärendet, i vilket tf natur-
vårdsdirektören Björn Ströberg varit föredragande, har även
länsrådet Åke Etsare, förste länsassessor Stig Holback, läns-
arkitekt Nils Nyberg och överlantmätaren Hans-Erik Elias, när-
varit.

Detta beslut kan överklagas hos jordbruksdepartementet, se
bilaga.

Sven-Göran Odéen

Björn Ströberg
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