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LÄNSSTYRELSEN 
DALARNAS LÄN 
Miljövårdsenheten 
Torbjörn Rynéus 
 
BESLUT: 2002-03-25 
DNR: 511-1281-02 
 
UTÖKNING AV GRANSJÖBERGETS NATURRESERVAT I VANSBRO KOMMUN 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § i 
miljöbalken att utöka Gransjöbergets naturreservat med det  
skifte av fastigheten Sörombäcken 17:5 som anges på besluts- 
kartan och som nyligen sammanlagts med reservatsfastigheten  
Äppelbo 1:3. Därmed utökas reservatet med drygt 7 ha till 109 
ha med den utsträckning som framgår av beslutskartan. 
 
Länsstyrelsen beslutar vidare att det gamla beslutet från 1998 
om bildande av Gransjöbergets naturreservat på fastigheten  
Äppelbo 1:3 skall upphöra att gälla och ersättas av det nya 
reservatsbeslutet vid samma tidpunkt som detta vinner laga  
kraft. 
 
Länsstyrelsen fastställer också bifogad skötselplan för reser- 
vatets långsiktiga skötsel med Länsstyrelsen i Dalarna som  
naturvårdsförvaltare. 
 
SYFTET MED RESERVATET 
 
Syftet med hela Gransjöbergets naturreservat är Att, i linje 
med det nationella målet om levande skogar, bevara biologisk 
mångfald och områden med värdefulla naturmiljöer och frilufts- 
livsvärden genom att 
 
- bevara skogen på Gransjöberget och bergssluttningarna inklu- 
  sive områdets växtoch djurliv i naturlig utveckling samtidigt 
  som möjligheterna till fäboddrift och eventuell naturvårds- 



  bränning inte inskränks, 
- underlätta möjligheterna till friluftsliv och naturupplevel- 
  ser i höglänt skogsnatur utan skogsbruk men med viss gammal 
  påverkan av både fäbodbruk och skogsbruk, 
- i den mån det inte strider mot bevarandet, ge möjligheter  
  till vetenskaplig forskning. 
 
Syftet ska nås genom 
 
- att området lämnas till fri utveckling, 
- information och stigunderhåll. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
Utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning skall 
följande föreskrifter gälla inom Gransjöbergets naturreservat 
 
A. INSKRÄNKNINGAR MED STÖD AV 7 KAP 5 § I MILJÖBALKEN I RÄTTEN 
   ATT ANVÄNDA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN 
 
Det är förbjudet att 
 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något 
   sätt skada mark eller vatten, 
2. avverka eller utföra skogsvårdande åtgärd, upparbeta, ta  
   bort eller skada dött träd eller vindfälle, 
3. gödsla eller använda bekämpningsmedel, 
4. framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag gäller för 
   uttransport av fälld älg med fordon som inte ger skador på 
   mark eller vegetation, 
5. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, radio- 
   mast eller annan anläggning, 
6. jaga annat än älg, rådjur, räv och hare, 
7. elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande 
   träd eller marken. 
 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot åtgärder som behövs vid 
skötsel och förvaltning av reservatet, för att tillgodose syf- 
tet med reservatet eller för normalt underhåll av ledningar  
och ledningsgator. 
 
När fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fas- 
tighet inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten omfattas 
de av föreskrifterna för allmänheten under punkt C. 
 
Punkt A2 och A3 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårds- 
lagen om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av  
skadad skog ej ska gälla inom naturreservatet. Uppkommer in- 
sektsskador på skog i anslutning till reservatet som följd av 
att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reser- 



vatet ska frågan om ersättning bedömas enligt skadestånds- 
rättsliga regler. 
 
B. FASTIGHETSÄGARE OCH INNEHAVARE AV SÄRSKILD RÄTT FÖRPLIK- 
   TAS MED STÖD AV 7 KAP 6 § I MILJÖBALKEN ATT TÅLA FÖLJANDE 
   INTRÅNG 
 
1. utmärkning av reservatet, underhåll av vandringsleder och 
   uppsättning av informationstavlor, 
2. naturvårdsbränning och annan skötsel i enlighet med skötsel- 
   planen, 
3. undersökningar i samband med forskning, dokumentation och  
   uppföljning. 
 
C. INSKRÄNKNINGAR MED STÖD AV 7 KAP 30 § I MILJÖBALKEN I ALL- 
   MÄNHETENS RÄTT 
 
1. skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, 
   plocka mossor, lavar och vedsvampar annat än marginellt för 
   artbestämning, 
2. leta insekter och andra djur genom att fläka bort bark, 
3. elda annat än medhavd ved eller torra kvistar från levande  
   träd eller marken, 
4. framföra motordrivet fordon, t.ex., 
5. klättra i boträd eller på annat sätt medvetet störa eller  
   skada djurlivet. 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET OCH SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Värden för biologisk mångfald 
Skogen på Gransjöberget, med toppen på 552,6 m, blev kvar oav- 
verkad när trakten i övrigt avverkades i stor omfattning. Nu  
domineras sluttningarna av granskog med träd av mycket olika  
ålder och kondition. Granar med mer än 300 år på nacken före- 
kommer och träd med toppbrott är mycket vanligt. Inslaget av 
gamla rönnar är viktigt liksom de talldominerade partierna och 
stråken av myrar. I kombination med det humida klimatet och  
fuktiga, bitvis översilade sluttningar skapar det förutsätt- 
ningar för en rik biologisk mångfald. Här förekommer arter som 
långt broktagel, norsk näverlav, lunglav, gräddticka, doft- 
skinn, vågig sidenmossa och spindelblomster. Halva berget av- 
vattnas via Svartälven till Vänern och andra halvan via Granån 
och Västerdalälven till Östersjön. 
 
Värden för friluftslivet 
Gransjöbergets naturskog, en riktig skog med all sin variation, 
kan ge besökaren rika upplevelser. Det kan spädas på med de  
vida vyerna från toppen på 552 meters höjd och ovan bergbranten 
i den utökade delen av reservatet. Spåren från gammal fäbodbe- 
byggelse är däremot inte nu lätta att upptäcka. 



 
Internationell klassning 
Gransjöbergets naturreservat förutom den nu aktuella utökningen 
har av regeringen utpekats att ingå Natura 2000, som är EU:s  
nätverk av särskilda bevarandeområden. 
 
Regional klassning 
I länets naturvårdsprogram har Gransjöberget fått högsta natur- 
värde. 
 
Skyddsform 
Utan att bilda naturreservat är det framför allt skogsbruk som 
skulle ha kunnat hota Gransjöbergets naturvärden och  
av Natura 2000-område. 
 
ÄRENDETS HANDLÄGGNING 
 
Beslutet om naturreservat för det område av Gransjöberget som  
blev fastigheten Äppelbo 1:3 togs i december 1998 av Länssty- 
relsens styrelse. Finansieringen av det markförvärvet delades 
mellan Naturvårdsverket och EU:s miljöfond Life. Utökningen nu 
var planerad redan från början men togs inte med i beslutet då 
i avvaktan på ett nu genomfört markbyte. 
 
Vid remissen har inga invändningar mot utökningen av reserva- 
tet framförts. 
 
ÖVRIGT 
 
Utökningen av reservatet bekostas av Naturvårdsverkets anslag 
för att bilda naturreservat. 
 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartemen- 
tet, formulär 6. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet del- 
tog landshövding Inger Eriksson och ledamöterna Bengt  
Andersson, Jonas Carlgren, Peter Hultqvist, Kenneth Johansson,  
Åke Johansson, Eva Kungsmark, Elisabeth Lindén-Brandt, Ulla  
Lindvall, Lennart Sacredeus, Roger Stål, Ann-Britt Åsebol och 
Birgitta Örjas. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även Ewa Lövgren tf läns- 
råd, Birger Hagland livsmiljöenheten, Gunilla Garbergs rätts- 
enheten, Jack Zinderland kulturmiljöenheten, Per-Erik Sandberg 
och Torbjörn Rynéus, miljövårdsenheten. 
 
 
 
Inger Eriksson 



 
 
 
   Torbjörn Rynéus 
 
Bilagor: 
Översiktskarta 
Beslutskarta 
Skötselplan 
Överklagningsformulär (till de som får beslutet gm delgivning) 
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LÄNSSTYRELSEN  SKÖTSELPLAN 
DALARNAS LÄN  2002-03-25  511-1281-02 
 
SKÖTSELPLAN FÖR GRANSJÖBERGETS NATURRESERVAT I VANSBRO KOMMUN 
 
INNEHÅLL 
 
SYFTET MED RESERVATET 
 
BESKRIVNING AV RESERVATET 
Administrativa data 
Markanvändning 
Bevarandevärden 
 
SKÖTSEL AV RESERVATET 
Inledning 
Skötselområde 1 
Skötselområde 2 
Friluftsliv 
Tillsyn 
 
---------- 
 
SYFTET MED RESERVATET 
Syftet med hela Gransjöbergets naturreservat är att, i linje  
med det nationella målet om levande skogar, bevara biologisk 
mångfald och områden med värdefulla naturmiljöer och frilufts- 
livsvärden genom att  
- bevara skogen på Gransjöberget och bergssluttningarna inklu- 
  sive områdets växt- och djurliv i naturlig utveckling samti- 
  digt som möjligheterna till fäboddrift och eventuell natur- 
  vårdsbränning inte inskränks, 
- underlätta möjligheterna till friluftsliv och naturupplevel- 
  ser i höglänt skogsnatur, utan skogsbruk men med viss gammal 
  påverkan av både fäbodbruk och skogsbruk, 
- i den mån det inte strider mot bevarandet, ge möjligheter  
  till vetenskaplig forskning. 



 
Syftet ska nås genom 
- att området lämnas till fri utveckling, 
- information och stigunderhåll. 
 
BESKRIVNING AV RESERVATETE 
 
Administrativa data 
Naturreservatet 20-02-144 Gransjöberget i Äppelbo socken,  
Vansbro kommun, Dalarnas län, tillhör den naturgeografiska 
regionen 30 a Norrlands vågiga bergkullterräng med mellanbo- 
reala skogsområden. 
 
Berörda fastigheter är Äppelbo 1:3 dit också ett skifte av  
Sörombäcken 17:5 nyligen har reglerats. 
 
Naturtyperna är barrskog 94 ha, myr 13 ha och hällmark 2 ha, 
vilket motsvarar habitatdirektivets naturtyper 7140 fattiga  
kärr och 9010 västlig taiga. 
 
Markanvändning 
I och med reservatsbildningen upphör skogsbruket och den enda 
formen av markanvändning blir naturvård, friluftsliv, jakt och 
ev fäbodbete. 
 
Bevarandevärden 
I första hand är bevarandevärdena knutna till skogens karaktär 
av sammanhängande oskött naturskog med alla de växter och djur 
inklusive rödlistade arter som har sin hemvist i skogen tempo- 
rärt eller permanent. Särskilt viktigt vid Gransjöberget är  
höjdlägeskaraktären på vattendelaren mellan Göta älv och Dal- 
älven samt bergsluttningarna i alla väderstreck och det humida 
klimatet. 
 
Myrarna, bergbranterna och utsiktspunkterna är viktiga inslag 
både som naturtyper och för besökarnas upplevelser i reserva- 
tet. 
 
SKÖTSEL AV NATURRESERVAT 
 
Inledning 
De biologiska motiven för att motivera en aktiv skötsel i Gran- 
sjöbergets naturreservat är mycket små för den närmaste tioårs- 
perioden. Det gäller även behovet av att följa upp att "gynn- 
sam bevarandestatus" bibehålls eftersom skogen är inne i en fas 
där allt tyder på att naturvärdena och bevarandestatusen bara 
blir bättre och bättre för naturskogsarterna. Därför behöver  
inte detta naturreservat prioriteras för uppföljningar av gynn- 
sam bevarandestatus. 
 



Under kommande tioårsperioder kan frågan om naturvårdsbränning 
bli aktuell. 
 
SKÖTSELOMRÅDE 1, all skogsmark i reservatet: Skog med fri ut- 
veckling (SF) 
 
Beskrivning av området 
Se ovan under bevarandevärden och beskrivningen i reservatsbe- 
slutet. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Naturskog, som inte utesluter återupptaget fäbodbete. 
 
Slitaget från besökare beräknas inte inverka negativt på om- 
rådet. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln 
Skogen utvecklas stegvis alltmer mot naturskog. Skogen lämnas 
till fri utveckling. Endast en översiktlig årlig besiktning av 
området är motiverad. Skulle fäbodbete återupptas bör en studie 
av vegetationsutvecklingen påbörjas. 
 
SKÖTSELOMRÅDE 2, Samtliga myrar: Våtmarksområde med fri utveck- 
ling (VF) 
 
Beskrivning av området 
Den stora myren SO om toppen ligger just över 500-metersnivån,  
därtill kommer några småmyrar. 
 
Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 
Opåverkade myrar. 
 
Skötselmål och föreskrifter för skötseln 
Fri utveckling. 
 
FRILUFTSLIV 
 
Information 
En informationstavla bör sättas upp endera vid fäbodarna där  
stigen in i reservatet börjar eller också nere vid den allmänna 
vägen. Väljs första placeringen bör det kompletteras med en  
hänvisningsskylt vid vägen. Gränsen för reservatet bör målas 
upp och en enkel informationsfolder utarbetas. 
 
Parkeringsplatser 
En liten parkeringsplats kan behöva anläggas nere vid allmänna 
vägen. 
 
Vandringsstig 
Vandringsstigen till toppen bör förlängas till en slinga som  



också passerar utsiktspunkten ovan branten i öster. För att  
underlätta för besökare att hitta till reservatet bör en lämp- 
lig målning göras ända nere från allmänna vägen. 
 
Gamla fäbodstugor 
En rekognoscering bör genomföras för att undersöka förutsätt- 
ningarna för enkla informationspunkter där fäbodstugor legat 
förr inom reservatet. 
 
TILLSYN 
 
Med tanke på den ringa skötsel som behövs för Gransjöbergets 
naturreservat torde två dagars årlig tillsyn i reservatet vara 
tillfyllest. 
 
**************************************** 
 
LÄNSSTYRELSEN DALARNAS LÄN 
Miljövårdsenheten 
Torbjörn Ryneus 
 
BESLUT: 1998-12-14 
DNR: 231-10641-98 (2021) 
 
BILDANDE AV GRANSJÖBERGETS NATURRESERVAT I ÄPPELBO SOCKEN, 
VANSBRO KOMMUN 
 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 § natur- 
vårdslagen att bilda Gransjöbergets naturreservat för det om- 
råde som markerats på bifogad beslutskarta, bilaga 2. 
 
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar läns- 
styrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen och 9 § natur- 
vårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla 
för reservatet. 
 
ÄNDAMÅLET MED NATURRESERVATET 
 
Ändamålet med reservatet är att bevara skogen på Gransjöberget 
i naturlig utveckling, samtidigt som möjligheterna till fäbod- 
drift inte inskränks. 
 
Ändamålet är också att, i den mån det inte strider mot bevar- 
andet, ge möjligheter till vetenskaplig forskning, friluftsliv 
och naturupplevelser. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 



A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNK- 
   NING I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 
1. uppföra ny byggnad eller anläggning, 
2. anlägga mark- eller luftledning, 
3. spränga, borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller 
   dämma, 
4. jaga annat än älg, rådjur, räv och hare, 
5. avverka, upparbeta vindfällen eller utföra annan skogsvår- 
   dande åtgärd 
6. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna -  
   träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, 
   vedsvampar eller lavar, 
7. elda annat än med medförd ved eller med kvistar plockade 
   från marken eller med handbrutna torra kvistar från växande, 
   dvs levande träd. Inga delar från torrskor, torrträd eller  
   liggande träd, s.k lågor får användas, 
8. kalka, skogsgödsla, sprida aska eller använda kemiska eller 
   biologiska bekämpningsmedel, 
9. framföra motordrivet fordon med följande undantag 
   - vid uttransport av älg under förutsättning att endast 
     lättare dragfordon med lågt marktryck användes, t.ex. 
     järnhäst och fyrhjuling eller, på snötäckt mark, snö- 
     skoter. Skogs- eller jordbrukstraktor omfattas inte av 
     undantaget och får alltså inte användas. 
 
Punkt A5 och A8 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårds- 
lagen om bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom na- 
turreservatet. Uppkommer insektsskador på skog utanför natur- 
reservatet som följd av att - i enlighet med reservatsföre- 
skrifterna - åtgärder för att förebygga eller bekämpa insekts- 
spridning inte vidtagits inom reservatet, bedöms frågan om er- 
sättning enligt skadeståndsrättsliga regler. 
 
Föreskrifterna gäller inte åtgärder för skötsel och förvalt- 
ning av reservatet eller för att tillgodose ändamålet med  
reservatet. 
 
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM SKYLDIGHET 
   ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas 
för att tillgodose ändamålet med reservatet. 
 
1. Utmärkning av reservatet. 
2. Övriga åtgärder som framgår av gällande skötselplan. 
 



C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALL- 
   MÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 
1. framföra motordrivet fordon, t.ex. snöskoter, 
2. fånga eller samla in djur, t.ex. skalbaggar, 
3. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov- 
   fågelbo eller björnide än 100 meter, 
4. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna -  
   träd och buskar, gräva upp eller plocka örter, mossor, 
   vedsvampar eller lavar, 
5. elda, annat än med medförd ved eller med kvistar plockade 
   från marken eller med handbrutna torra kvistar från väx- 
   ande, dvs levande träd. Inga delar från torrskor, torrträd  
   eller liggande träd, s.k lågor får användas. 
 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET M.M. 
 
1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan. Inom ramen 
   för denna och ändamålet med naturreservatet kan Länsstyrel- 
   sen fortlöpande meddela direktiv för skötsel och förvalt- 
   ning. 
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 
   031522) och enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
3. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas 
   län. 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET 
 
Skogen på Gransjöberget blev kvar oavverkad när trakten i öv- 
rigt avverkades i stor omfattning. Granskog, med träd av myc- 
ket olika ålder, dominerar i bergssluttningarna. I vissa delar 
är tallinslaget större och på några ställen finns spår av  
äldre avverkningar. 
 
Gransjöberget når 552 m.ö.h och har ett för dalaförhållanden 
humitt klimat. Här förekommer också arter med s.k oceanisk ut- 
bredning t.ex. norsk näverlav och vågig sidenmossa och även  
andra sällsynta och rödlistade arter t.ex. brokig tagellav och 
gräddticka. 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
 
Området ingår i länsstyrelsen naturvårdsprogram från 1988 och  
har sedan dess varit föremål för en viss kontroll genom sär- 
skild bevakning av slutaverkningarna. I sen tid har Gransjö- 
berget inlemmats i projektet "Västlig taiga -96" och därmed 
kan kostnaderna för markförvärven delas mellan Naturvårdsver- 



ket och EU:s miljöfond LIFE. 
 
Vid remissbehandlingen har ingen haft någon erinran mot reser- 
vatsbildningen, men några synpunkter på föreskrifterna har in- 
kommit. Vansbro kommun vill värna om fäboddriften och det har 
lett till att Länsstyrelsen särskilt skrivit in att "möjlig- 
heterna till fäboddrift inte inskränks". 
 
GRUND FÖR BESLUTET 
 
Naturskogen vid Gransjöberget rymmer höga naturvärden och  
flera rödlastade arter. 
 
Sverige har också åtagit sig att skydda området inom ramen för 
Natura 2000, som är EU:s nätverk av skyddad natur. 
 
ÖVRIGT 
 
Detta beslut kan överklagas till Regeringen, Miljödepartemen- 
tet, formulär 6. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landshövding Gunnar Björk och ledamöterna Hans Anders- 
son, Ann-Christine Dåderman, Peter Hultqvist, Kenneth  
Johansson, Åke Johansson, Margareta Jonback, Eva Kungsmark, 
Lena Ludvigsson-Olafsen, Nils Nilsson, Bengt Nylund, Lennart 
Sacredeus, Nicke Welin-Berger och Birgitta Örjas. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Inger 
Eriksson, länsarkitekt Lars Ingelström, länsantikvarie Ulf  
Löfwall, miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson och byrådirektör 
Torbjörn Rynéus, föredragande. 
 
 
 
Gunnar Björk 
 
 
 
   Torbjörn Rynéus 
 
Bilagor: 
1. Översiktskarta  
2. Beslutskarta  
3. Situationskarta  
4. Skötselplan  
5. Registeruppgifter  
6. Hur man överklagar, formulär 6 
 
*********************************** 



 
LÄNSSTYRELSEN 
DALARNAS LÄN 
 
SKÖTSELPLAN FÖR GRANSJÖBERGETS NATURRESERVAT 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
ALLMÄN BESKRIVNING 
 
ADMINISTRATIVA DATA 
 
GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
 
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV NULÄGET 
Naturförhållanden 
Markanvändning 
Tillgänglighet 
Känslighet för slitage och störningar 
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ALLMÄN BESKRIVNING 
 
ADMINISTRATIVA DATA 
Se reservatsbeslutet 
 
GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
Se reservatsbeslutet 
 
ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV NULÄGET 
 
Naturförhållanden 
Se reservatsbeslutet 
 
Markanvändning 
I och med reservatsbildningen upphör skogsbruket och naturvård, 
friluftsliv och jakt blir den enda formen av markanvändning. 
 
Tillgänglighet 
Bäst når man naturreservatet genom att från Äppelbo åka ett  
par mil rätt söderut längs den väg som passerar Brudskogen på 
östra sidan och leder mot Nybofjäll. Man får promenera från  
vägen upp via Gransjöbergets fäbodar in i reservatet. En mar- 
kerad stig leder upp till toppen på 552 m. Ovanför den andra 
bergklacken, rätt söder om fäbodarna finns också en utsikts- 
punkt för den som gillar fria vyer. 
 
Känslighet för slitage och störningar 
Området är inte särskilt känsligt för slitage och störningar 
så länge besökstrycket är måttligt. Därför föreligger i dags- 
läget inget behov av restriktioner för besökare utöver före- 
skrifterna för reservatet. 
 
Skriftliga källor 
Ryneus T o medarb 1988: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. 
Meddelande N 1988:1 från länsstyrelsen. 
 
PLANDEL 
 
DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Det övergripande målet för skötseln skall vara att bevara sko- 
gen i huvudsak i naturlig utveckling där naturvårdsbränning  
kan ingå. 
 
GENERELLA RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER 
 
Hävd av skogsområde 
Inga åtgärder planeras för den närmaste 10-årsperioden, vilket 
innebär fri utveckling av skogen och myrarna. I ett längre per- 



spektiv skulle naturvårdsbränning kunna bli aktuell på delar  
av skogsmarken. 
 
Jakt 
Jakt på älg, rådjur, räv och hare är tillåten i reservatet. 
 
Skogsbrand 
Alla bränder, även de som startat genom blixtantändning, skall 
släckas enligt gällande brandlagstiftning. Av hänsyn till  
naturvärdena är det inte särskilt bråttom att släcka en upp- 
kommen brand. Vid sådana tillfällen är det önskvärt att brand- 
myndigheten efter eget beslut tillåter elden att bränna av en 
del av reservatet - upp till maximalt 15 ha. Detta under förut- 
sättning att det inte innebär några släckningstekniska hinder 
eller extra kostnader. Om brand uppstår ska brandfältet lämnas 
till fri utveckling efter släckningen. 
 
Gränsmarkering 
Reservatsgränsen skall utmärkas enligt svensk standard SIS 
031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
DETALJERADE RIKTLINJER 
En rekognoscering genomförs i syfte att närmare undersöka be- 
hov och lämplighet av naturvårdsbränning. 
 
ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
ÖVERGRIPANDE MÅL 
Ändamålet med reservatet är främst att bevara naturskogen och 
myrarna med sitt växt- och djurliv. 
Målet för den rekreations- och friluftslivsinriktade delen av 
skötseln är att göra naturreservatet mera lättillgängligt för 
besökare. 
 
RIKTLINJER OCH ÅTGÄRDER 
1. Reservatsgränsen målas upp 
2. En vägvisare till reservatet sätts upp vid bilvägen 
3. En informationstavla sätts upp vid reservatsgränsen längs 
   promenadvägen  
4. En rekognoscering genomförs i syfte att undersöka förutsätt- 
   ningarna för enkla informationspunkter där fäbodstugor legat 
   förr inom reservatet. 
 
TILLSYN 
Förvaltarens tid för tillsyn av reservatet beräknas omfatta  
två dagsverken per år. 
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Allmänt 



Kostnader som redovisas bygger på uppskattningar och på 1997 
års prisnivå. Dagsverkskostnaden 1800 kr avser lönekostnader, 
kostnad för arbetsledning m.m. Därtill kommer materialkostna- 
der.  
Engångsåtgärderna bör kunna genomföras på sikt med statliga 
beredskapsmedel. De årliga tillsyns- och underhållskostnaderna 
belastar Naturvårdsverkets anslag för vård av naturreservat  
m.m. 
 
Engångsåtgärder 
Utmärkning av reservatets gräns, framtagning och uppsättning 
av informationstavla samt uppmärkning av stig: 
20 dv á 1800 kr     36 000 kr 
Materialkostnader     20 000 kr 
    totalt engångsåtgärder 56 000 kr 
 
Tillsyn och underhåll 
Tillsyns- och underhållskostnader, 
2 dv á 1800 kr       3 600 kr 
Materialkostnader      3 000 kr 
    totalkostnad/år   6 600 kr 
 
*********************************** 
 
LÄNSSTYRELSEN  REGISTERUPPGIFTER 
DALARNA  
 
UPPGIFTER OM GRANSJÖBERGETS NATURRESERVAT 
 
Namn:   Gransjöbergets naturreservat 
Kommun:   Vansbro 
Läge:   Ca 2 mil S om Äppelbo 
Kartblad:  Ekonomisk karta 12 D 7-8j 
Gräns:   Enligt markering på beslutskartan 
Fastighet:  Del av Äppelbo 1:1 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
Markägare:  Korsnäs 
Areal:   102 ha 
Rubinkoordinater: Mittpunkten ligger på 12D 7j 48 38  
Naturtyper:  Barrskog 88 ha, myr 13 ha,  
   hällmark 1 ha 
Naturgeografisk region: 30 a Norrlands vågiga bergkullterräng 
   med mellanboreala skogsområden 
Skyddsmotiv:  Allmänekologiska samt botaniska och 
   zoologiska 
Skyddsföreskrifter: Indispensabla A1-A9 
Skyddsföreskrifter 
produktiv skog:  A5 och A8 
Planerade anläggningar: En informationstavla 
Skötselplan:  Föreskrifter under D 



Inventeringar:  Naturvårdsprogram W län 


