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.U\NSSTYRE15EN 

.DALARNAS IAN
2016-10-03 Dnr: 511-7782-2014 

Bildande av Sälsflottens naturreservat i Vansbro och 
Gagnefs kommuner 

Beslut 

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § att förklara det 

område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som naturreservat. 

Reservatets slutliga g1·änser utmärks i fält. 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 

5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för reservatet 

(se föreslirifter). 

Uppgifter om naturreservatet 
Namn Sälsflottens naturreservat 
Kommun Vansbro och Gaqnef 
Län Dalarna 
NVR id 2045165 
Natura 2000-beteckning SE0620323 
Lägesbeskrivning Naturreservatet ligger söder om 

Västerdalälven mitt emellan Nås och 
Biörbo. 

Naturgeografisk region Kuperad sydlig boreal 
Huvudsakliq karaktär Vidsträckt mvrkomolex 
Förvaltare Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Fastigheter Hjul bäck 15: 6 (privat) 

Mellanborg 9: 1 (privat) 
Nederborg 23: 1 (privat) 
Nederborg 1: 8 (privat) 
Skansbacken 16:2 (privat) 
Utan kyrka 13: 1 (privat) 
Björbo 71: 21 (Naturvårdsverket) 
Haqa 24: 12 (Naturvårdsverket) 

Rättigheter Angränsar till fastighet för järnväg, 
Trafikverket 
Angränsar till kraftledning, 
Ellevio AB 
Allmän färdsel, för fastigheter som ingår i 
åbodelning i Floda och hemmansklyvning i 
Nås. 

Lantmäteriärende W 13723 
Areal Total areal: 530 ha 

Landareal: 516 ha 
Produktiv skogsmark: 70 ha 

Länsstyrelsen Dalarna 
Postadress 791 84 FALUN 
Besöksadress Åsgatan 38 

Telefon 010 225 00 00 Web www.lansstyrelsen.se/dalarna 
E-post dalarna@lansstyrelsen.se

Plusgiro 6 88 19-2 
Bankgiro 5050-5858 
Org nr 202100-2429 
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Beskrivning av området 

Prioriterade bevarandevärden 

Oml'ådet består i huvudsak av ett föga påverkat vidsträckt myrkomplex. Myren 

utgörs av många mindre, välavgränsade mossar med eller utan tall. Mossarna är 

ofta svagt välvda, lavrika ljungmossar med en hel del höljevegetation. Höljorna 

sluter sig i myrens läg1·e partier till fast/mjukmattemossar. Kärren domineras av 

lösbottnar i dråg som samlar sig till ett stort och vidsträckt lösbottenområde i 

norr med svagt utbildade fastmattesträngar. 

Landskap och friluftsliv 

Sälsflotten ligger mellan Västerdalälven och bergkullandskapet i söder på en 

platå med låga, skogklädda bergsryggar i nord - sydlig riktning. Mellan 

bergsryggarna breder våtmarkerna ut sig. Norra delen av myren är öppen och 

vidsträckt, och längre söderut mellan bergsryggarna är den mer trädklädd av 

tunna myrtallar. Det finns en remsa fastmark mellan Sälsflotten och älven. Där 

ligger fäbodarna Hjulbäcksbodarna och Borgbodarna. Söder om Sälsflotten tornar 

Byrtjärnsberget upp sig som ett tydligt landmärke. 

Sälsflotten besöks förmodligen mest av de som har stugor i någon av fäbodarna. 

Våtmarken är bland annat uppskattad för sina hjortron. 

Markanvändning 

Våtmarker har historiskt sett nyttjats på flera olika sätt, exempelvis som 

fode1·ma1·ker och för torv till strö. På många ställen har man också dikat 

våtmarker för att få tillgång till mer produktiv mark. Sälsflotten är tämligen 

intakt, vilket är ovanligt för en så stor våtmark nära bebyggelse. I de delar av 

området som består av produktiv skogsmark är den pågående markanvändningen 

skogsbruk. 

Planeringsbakgrund 

Sälsflotten är utpekat som särskilt bevarandeområde i det internationella Natura 

2000-nätverket enligt 7 kap 27 § i miljöbalken. Syftet med Natura 2000-området 

SE0620323 Sälsflotten är att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för 

vidsträckta och föga påverkade myrkomplex med mossar, kärr och skog, samt 

därtill hörande arter. 

Sälsflotten är utpekat som riksintresse för naturvården enligt 3 kap 6 § i 

miljöballrnn. Det räknas också som riksintresse eftersom det är Natura 2000-

område enligt Ait- och habitatdfrektivet. Strax norr om Sälsflotten går en 

enkelspårig järnväg som är utpekad som riksinti·esse för järnväg enligt 3 kap 8 § i 

miljöbalken. 

Området ingår i den nationella myrskyddplanen (Myrskyddsplan för Sverige, 

1994 och 2007) där Naturvårdsverket har valt ut landets mest värdefulla myrar 

som bör skyddas. Sälsflottens naturvä1·den har klassificerats högt i både 
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Sändlista: 

Sändlistan är borttagen i webbversionen.
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