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Bildande av naturreservatet Vargåsen i Vansbro 
kommun  

Beslut  
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det 
område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som naturreservat. Området är ca 203 
ha och består av äldre tallskog, barrblandskog och granskog. Reservatets slutliga gränser 
utmärks i fält.  

Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd av 3 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. Naturvårdsförvaltare ska vara 
Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn Vargåsen 

Kommun Vansbro 

Län Dalarna 

Natura 2000-beteckning Området är inte föreslaget till 
nätverket 

Församling/socken Nås 

Naturgeografisk region 30a vågig bergkullterräng 

Fastigheter Haga 24:12 

Nyttjanderätter mm - 

Areal Total areal: 203 

Landareal: 200 

Produktiv skogsmark: 184 
(enligt värderingsdata) 
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Syfte med naturreservatet 
Bevara biologisk mångfald 

Det främsta syftet med naturreservatet är att bevara den naturskogsartade skogen i 
Vargåsen, med de värdefulla livsmiljöerna tallskog, barrblandskog och granskog och med 
dess typiska arter i naturlig utveckling, utan att möjligheterna till naturvårdsbränning 
inskränks. Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för 
livsmiljöerna gynnsam omfattning. 

Tillgodose behov av områden för friluftslivet 

Syftet med naturreservatet är också att underlätta möjligheterna till friluftsliv i ett 
naturskogsområde. Friluftslivet är dock underordnat syftet med att bevara de biologiska 
värdena.  

Syftet ska nås genom 
Föreskrifter för området 

� Skogen undantas från skogsbruksåtgärder och annan verksamhet som kan 
förändra eller skada de livsmiljöer och populationer av arter som är 
karaktäristiska för naturskog och våtmark. 

 

Skötselåtgärder i enlighet med skötselplan 

� Information över området ska framställas och besökande ska på plats finna 
information om området.  

� Skötselåtgärder för att gynna tall- och lövskogssuccessioner. 

Skäl för beslut  

Prioriterade bevarandevärden 

De prioriterade bevarandevärdena i området är biologiska och utgörs av de ingående 
naturtyperna tallskog, barrblandskog och granskog. Bevarandevärdena innefattar även 
strukturer som död ved, döende träd, gamla solbelysta träd, vilka har betydelse för 
många sällsynta och hotade arters överlevnad.  

Flera känsliga arter som indikerar orörd gammal barrskog är funna i området* bl.a lunglav 
(NT), solfjäderlav (VU), brunpudrad nållav (NT), nordlig nållav (VU), skrovellav (NT), 
broktagel (VU) violettgrå tagellav (NT) aspgelélav, gräddporing (VU), gränsticka 
(NT)koralltaggsvamp (NT) reliktbock (VU), stjärntagging (NY) tretåig hackspett (VU).   

Miljömål 

Riksdagen har antagit mål för miljökvaliteten inom 16 områden. I november 2005 lades 
miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” till de 15 som man antagit redan i april 1999.  

Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är 
ekologiskt hållbara på lång sikt. 

*bokstäver inom parentes hänvisar till den nationella listan över hotade och missgynnade arter den s.k rödlistan. De 
rödlistade arter som kategoriseras som Akut hotade (CR), Starkt hotade (EN) eller Sårbara (VU) benämns hotade. 
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Beslutet om att skydda Vargåsens naturreservat bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen 
levande skogar och ett rikt växt och djurliv.  

Motiv för bildande av naturreservat 

Skyddsform 

Naturvärdena i Vargåsen är kopplade till skog som inte påverkats av sentida skogsbruk. 
För att bibehålla och förstärka dessa värden krävs ett omfattande och långsiktigt skydd 
från skogsbruk. Områdets storlek och övriga nämnda förhållanden gör att bildande av 
naturreservat är den lämpligaste åtgärden för att långsiktigt bevara naturvärdena i området. 

Beslutet följer de riktlinjer som gäller för länsstyrelsens prioritering av områdesskydd. 

Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen 

Det är ett angeläget allmänt intresse att skogsområdet bevaras. Länsstyrelsen bedömer att 
områdets värden bäst ges ett långsiktigt skydd genom bildande av naturreservat. 
Föreskrifterna medför att pågående markanvändning avsevärt försvåras. Föreskrifterna är 
anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa 
skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte 
går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses. 

Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden enligt 
3 kap. miljöbalken 

Planeringsbakgrund 

Vargåsen ingår i ett större riksintresse för friluftsliv enligt miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. Området benämns Säfsnäs-Grangärde. Riksintresset är utvalt 
för att det har särskilt goda förutsättningar för positiva naturupplevelser och kulturstudier, 
vandringar och långfärder, fritidsfiske, bär- och svampplockning samt paddling. 

Reservatsföreskrifter 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan angivna 
föreskrifter skall gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller enligt lag eller annan 
författning. 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå syftet med 
reservatet och som anges i skötselplanen. Detsamma gäller för uppföljning av kvalitetsmål. 

A  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden. 

I naturreservatet är det förbjudet att: 

1.  anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada mark eller 
vatten  

2.  avverka skog och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort dött 
träd eller vindfälle  

3.  gödsla, sprida aska eller använda bekämpningsmedel 
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4. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, 
med följande undantag: 

- Transportera ut älg, större hjortvilt eller vildsvin med fordon som inte ger skador 
på mark eller vegetation.    

- Framföra skoter på av länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt  

- För tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska omgående 
anmälas till länsstyrelsen  

5.  anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan anläggning 

6.  jaga med följande undantag: 

- Jakt på älg, rådjur, hare, mink och vildsvin är tillåtet 

7.  uppföra jakttorn och jaktpass med följande undantag: 

- Jaktpass av naturmaterial får uppföras – och befintliga sikt-och skjutgator får 
underhållsröjas 

8.  bedriva jakt med fälla och snara med följande undantag 

- Jakt med minkfällor är tillåten 

9.  upplåta korttidsjakt inom naturreservatet 

10.  utfodra djur, lägga ut åtel eller vidta andra åtgärder för att locka/samla djur till 
vissa platser  

B  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång. 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet: 

1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt anläggning och 
underhåll av leder och andra anläggningar för friluftslivets behov 

2.  skötsel av naturreservatet sker genom t.ex. naturvårdsbränning 

3.  undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte 

I den till detta beslut hörande skötselplanen (bilaga 3) framgår i detalj var anordningar ska 
utföras och åtgärder vidtas. 

C Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 

Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild rätt 
till fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten 

I naturreservatet är det förbjudet att: 

1.  skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar 

2.  framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark, 
med följande undantag: 

- Framföra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är 
snötäckt  
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Utan Länsstyrelsens tillstånd: 

3.  gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur 
(tex insekter) 

4.  genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller 
återkommande organiserade arrangemang.  

Motiv till föreskrifter, undantag mm 

A. I punkterna A1; A3; A4; A5; A6; C1; C2; och C3 förbjuds sådana aktiviteter som kan 
störa den naturliga utvecklingen hos vegetationstyper och naturskogens växter och djur. 

I punkt A2 förbjuds alla former av avverkningar och skogsskötselåtgärder, vilket är en 
förutsättning för att områdets värden ska bibehållas. Denna föreskrift innebär att 
bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter om bekämpning av 
skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog inte ska gälla inom naturreservatet. 
Uppkommer insektskador på skog i anslutning till naturreservatet som en följd av att 
åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan om ersättning 
bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler. 

I punkt A4 och C2 förbjuds terrängkörning. Terrängkörning med motordrivna fordon ger 
vegetations- och markskador, särskilt om tunga fordon används eller om körning sker i 
våtmarker, vilket skadar den biologiska mångfalden och minskar upplevelsen av 
ett ”orört” område. Undantag för uttransport av älg, större hjortvilt och vildsvin bedöms 
kunna ske med fordon som inte skadar den biologiska mångfalden samtidigt som 
omfattningen är så begränsad att friluftslivet, vid avvägning mot jaktintresset, får tåla 
eventuella störningar. De undantagna djuren överensstämmer med dem som anges i 
terrängkörningslagen. För att minimera skador på mark och vegetation är det viktigt att 
körning begränsas till torra eller frusna marker. Tyngre hjulgående traktorer ger ofta 
mark- och vegetationsskador. Bandgående älgdragare eller liknande rekommenderas.  

I punkt A6 begränsas jakten i enlighet med länets jaktpolicy. Jakt på älg, rådjur och hare är 
tillåten. Arterna är vanligt förekommande och jakten på dessa har stort enskilt intresse. En 
ytterligare orsak till att tillåta jakt är att naturreservatet är mindre till storleken och en 
inskränkning av jakt på dessa arter anses inte ha någon större påverkan på populationen. 
Ett mindre reservat skyddar inte ett helt landskapsavsnitt och därför är inte hela det 
naturliga ekosystemet skyddat.  

Jakt på vildsvin och mink anses i princip alltid vara motiverat då de är arter som inte 
ursprungligen är naturliga i Sverige. När det gäller vildsvin så har de dock tidigare funnits i 
vissa delar av landet, de djur som nu finns räknas oftast som utplanterade/rymlingar från 
hägn. Bägge arterna kan göra mycket skada på övriga djur, växter och hela biotoper.  

Jakt på tjäder tillåts inte då denna art bedöms vara på tillbakagång. Att förbjuda jakten i 
naturreservatet ger arten en fristad för att populationen ska kunna öka. Därtill tillåts inte 
jakt på orre, då det finns en stor förväxlingsrisk mellan hönorna av tjäder och orre. 
Området är av intresse för friluftslivet och möjligheterna att uppleva tjäder/orrspel är 
viktigt i området och därför bedöms det av bl.a pedagogiska skäl också viktigt att inte 
tillåta jakt.  

I punkt A7 förbjuds jakttorn och jaktpass av permanent typ med väggar, tak eller dylikt. 
Enkla jaktpass av ”naturmaterial” dvs. av standardtyp med slanor/granris eller mobila 
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tak/vindskydd som endast används under själva jakten får dock användas. Jaktpass 
inklusive eventuella skjutvinklar får markeras diskret med märkt småfågelholk.  

I punkt A8 förbjuds jakt med fälla och snara. Jakt med fällor bedöms ej vara av samma 
starka allmänna intresse som annan jakt, utan bedrivs främst i beståndsreglerande syfte. 
Utgångspunkten är därför att endast tillåta jakt med fällor om det finns skäl att reglera 
specifika arter. Utestående fällor minskar också upplevelsen av ett ”orört” område och 
kan upplevas negativt av friluftslivet. Undantag för minkfällor medges för att minkjakt är 
motiverad ur naturskyddssynpunkt och att fällfångst är den enda realistiska jaktmetoden. 
Även slagfällor är tillåtna vid minkjakt eftersom naturvårdsnyttan bedöms större än risken 
att enstaka individer av andra arter dödas. Fällor ska alltid märkas med namn och adress. 

I punkt A9 förbjuds korttidsjakt. Jaktutövarna ska ha en ingående kunskap om områdets 
naturvärden/skyddsbehov och vilka hänsyn som behöver tas vad gäller bl.a jaktens 
omfattning och utövning. Jaktgäster accepteras endast om de medföljer 
nyttjanderättsinnehavare – dvs de ska bedriva jakt tillsammans. 

I punkt A10 förbjuds utfodring (åtling) av vilt. Åtling medför att djur koncentreras till 
området kring utfodringsplatsen. Lokalt skadas vegetationen vid foderplatsen genom 
tramp, foderspill, en viss gödsling av marken samt ett ökat betestryck på unga lövträd i 
området. Detta är inte önskvärt inom naturreservat. Exempelvis är det dock tillåtet att 
lämna kvar den urtagna älgräntan efter skjuten älg liksom att mata småfåglar. Det är också 
tillåtet att sätta ut saltsten, dock bör placeringen vara sådan att skador på vegetation 
minimeras. Det bör därför inte sättas ut saltstensten vid källdråg och liknande där marken 
är extra slitagekänslig. 

B Punkterna B1 – B3 medger att vissa åtgärder får vidtas i reservatet. Länsstyrelsen 
bedömer att nyttan med dessa åtgärder är avsevärd. Information om reservatet samt 
anläggningar för friluftslivet bedöms idag ofta som högst angeläget för att tillmötesgå det 
rörliga friluftslivet. De delar som är i restaureringsbehov kräver åtgärder för att höga 
naturvärden ska uppnås. Forskning och uppföljning ingår som en naturlig del i reservat av 
denna karaktär. 

C Punkterna under C inskränker allmänhetens nyttjande av området 

Punkt C1 och C4 innebär förbud att skada vegetation mm. Skogens träd är grunden för 
reservatets värde och får inte skadas. Matsvamp och bär får plockas i reservatet. 
Förekomsten av ett flertal värdefulla och rödlistade organismer motiverar skydd mot 
sådan plockning och insamling som kan inverka menligt på berörda populationer. Det är 
dock angeläget att undersökningar och insamlingar som förbättrar kunskapen om 
reservatets organismvärld kan ske. Normalt bör sådana undersökningar kunna medges 
under förutsättning att de har ett allmänt intresse, att undersökningsmetoden inte orsakar 
bestående skada och att resultaten tillgängliggörs. 

I Punkt C2 förbjuds all terrängkörning. Fordonstrafik utanför skogsbilvägen skulle utgöra 
en allvarlig störning och medföra slitageskador. Det ska dock vara möjligt att ta sig ut med 
skoter på Lilla Sultentjärnen för vinterfiske. En skoterled ska därför markeras på lämpligt 
ställe mellan skogsbilvägen i söder och ut till tjärnen. Det kan dock inte anses rimligt att 
tillåta genomfartstrafik av nämnda skäl. Det ska därför inte längre vara tillåtet att åka över 
Lokusmossen. 

Punkt C4. Fler besökare i reservatet är normalt positivt. Olika organiserade arrangemang 
kan dock, om de bedrivs i olämplig omfattning, på olämpligt sätt, på olämplig plats eller 
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under olämplig tid, störa andra besökare och negativt påverka naturmiljön. För att kunna 
inrikta den organiserade verksamheten till en hållbar och miljöanpassad sådan, krävs 
därför tillstånd av länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan då ställa villkor och anvisa passande 
plats etc.  

Ärendets handläggning 
Vid en naturvårdsberedning i Ludvika kommun 2003 informerade Skogsstyrelsen om ett 
värdefullt område vid Vargåsen i Vansbro kommun som borde inventeras ytterligare. 
Länsstyrelsen inventerade området sommaren 2003. Inventeringen visade att området 
hade så höga naturvärden att bildande av naturreservat var motiverat. Området 
avverkningsanmäldes i slutet av 2004. Det visade sig också att markägaren, Bervik Skog 
AB, hade tagit upp en ny väg tvärs genom området. Länsstyrelsen kontaktade då 
markägaren som ställer in avverkningen. Efter ytterligare diskussioner med markägaren 
ändras de föreslagna reservatsgränserna något genom att länsstyrelsen tillmötesgår 
markägarens önskan att exkludera 14 hektar i den nordvästra delen av området. Området 
byter också namn från att tidigare benämnts Sultenberget till att heta Vargåsen. Ett år 
senare förvärvar staten marken av markägaren. 

Under remissomgången har SGU yttrat sig att den geologiska beskrivningen bör utökas 
något, vilket länsstyrelsen har gjort.  

Vansbro kommun, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen har ställt sig positiva till 
reservatsbeslutet och tillstyrker förslaget i sin helhet. 

Thomas Bäck, Galgbergets jaktlag lämnade information om fiskestigen i området vilket 
föranledde vissa ändringar i skötselplanen. 

Peter Sturesson, Håvbergets jaktlag lämnade synpukter bl.a på siktgator och skoteråkning 
vilket ledde till att vissa smärre förändringar gjordes i beslutet och skötselplanen. 

Jägarförbundet hävdar att jakten inte ska inskränkas och att Länsstyrelsen inte har rätten 
att begränsa densamma. Yttrandet har inte lett till några ändringar i beslutet. I statliga 
naturreservat är det Länsstyrelsen som beslutar om föreskrifter, däribland vilka regler som 
ska gälla för jakt. Om det behövs för att uppnå syftet med reservatet åligger det 
Länsstyrelsen att i enlighet med miljöbalken meddela inskränkningar i jakten. 
Reservatsföreskrifterna tar över annan jaktlagstiftning som medger jakt. Områden som 
avsätts som naturreservat har naturskydd som främsta syfte, vilket innebär att jakt endast 
kan bedrivas i den utsträckning det är förenligt med syftet. Med naturskydd avses även 
natur som skyddas för friluftslivets behov, vilket gör att inskränkningar kan vara 
motiverade om jakten av friluftslivet kan upplevas som störande eller begränsande. 
Naturreservatet Vargåsen har till syfte att bevara orörd natur/naturlig ekologi. Detta 
innefattar det skydd av det ekologiska samspel som råder mellan vegetation-bytesdjur-
rovdjur. I ett reservat där de ekologiska processerna får spela helt ostört och utan 
påverkan av jakt uppnås den största ekologiska nyttan. I grunden är då jakt oförenlig med 
syftet med naturreservatet. Flera invändningar kan givetvis ställas mot detta, t ex att jakt 
alltid har varit en mänsklig påverkan av ekosystemen, att reservaten inte kan ses som 
isolerade öar utan påverkas av sin omgivning där jakt bedrivs, att jakten inte innebär att 
arter försvinner samt att jakt av vissa arter kan krävas för att reglera bestånd. En 
avvägning mellan enskilda och allmänna intressen måste göras. Avvägningen kan resultera 
i olika kompromisser som till exempel i Vargåsen där viss jakt tillåts. I Länsstyrelsens 
fastställda jaktpolicy utvecklas motiven ytterligare.  
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Upplysningar 

Dispens från föreskrifter mm 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken medge 
tillstånd eller dispens från meddelade föreskrifter för naturreservatet.  

Kungörelse 

Beslutet ska kungöras enligt vad som anges i 27 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm. Beslutet delges sakägarna enligt sändlista med 
delgivningskvitto. 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft omedelbart, även om beslutet 
överklagas.  

Överklagan 

Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 4 (formulär 6 ). 

Beslutande 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Norrfalk. 

I den slutliga handläggningen deltog även planarkitekt Inger Friman, jurist Gunilla 
Garbergs, antikvarie Agneta Jonsson, funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson och 
naturskyddshandläggare Susanne Lundin, den sistnämnde föredragande. 

 

 

 

Maria Norrfalk 

 

 

    Susanne Lundin 

 

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Översiktskarta 

Bilaga 2 Beslutskarta 

Bilaga 3 Skötselplan 
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1 Beskrivningsdel 

1.1 Administrativ data 

Namn Vargåsen 

Objektnummer 1005776 

Natura 2000-beteckning Ej utpekat i nätverket 

Län Dalarna 

Kommun Vansbro 

Markslag: (uppdelning enl KNAS) 

Tallskog 
Granskog 
Barrblandskog 
Barrsumpskog 
Lövblandad barrskog 
Triviallövskog 
Lövsumpskog 
Hygge(ungskog) 
Våtmark 
Vatten 
Övrigt 

 

100,1 ha 
15,1 ha 
56,8 ha 
5,6 ha 
4 ha 
1,75 ha 
2 ha 
7,25 ha 
3,3 ha 
4,1 ha 

Bebyggelser och anläggningar 

 

Skogsbilvägar skär 
genom området i norr 
och i söder 

1.3 Beskrivning av området 

1.3.1 Geovetenskap 

Området som ligger ca 15 km sydöst om Lindesnäs, på gränsen mot Ludvika kommun 
består av ett småkuperat stort område med flera små höjder mot Stora Sultentjärnen. 
Berggrunden utgörs av sura bergarter som granit och gnejsgranit. På några ställen går 
berget i dagen.  
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Bergartskarta över Vargåsen med omgivningar 

I huvudsak täcks berggrunden av grusig-sandig morän som bitvis är grovblockig. 
Vargåsen ligger över högsta kustlinjen vilket innebär att moränen inte är svallad. Det vill 
säga att materialet är osorterat vilket har viss betydelse för växtligheten. Osorterad morän 
är en blandning av grovt och fint material. Det innebär att markens vattenhållande 
förmåga är större än hos svallad morän. I svallad morän har de finare partiklarna sköljts 
bort och därmed är marken torrare. Så är fallet i sydost där området berörs av en 
isälvsavlagring med sorterat material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordartskarta över Vargåsen med omgivningar 
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1.3.2 Biologi 

Skogen består av både mager, risig tallskog på höjderna, frodigare blandskog i sluttningar 
och grandominerad skog i sänkor. Så gott som hela området har endast ringa påverkan av 
modernt skogsbruk, är flerskiktat och olikåldrigt, men har i äldre tid varit mer brukat. En 
gammal smal, men tydlig körväg upp genom blandskogen söder om sjön visar på detta.  

Större delen av området har påverkats av bränder på 1800-talet. Brandljud i tallarna tyder 
att det har brunnit gissningsvis runt åren 1850 och 1880. I tallskogarna finns ganska gott 
om en äldre tallgeneration med lågvuxna bredkroniga tallar runt 300-årsåldern. Tallticka är 
vanlig här och en tall med angrepp av den rödlistade skalbaggen reliktbock finns.   

I blandskogen (boreal successionsskog) som upptar den största delen av området är 
marken mossig/risbevuxen, träden högre, inslaget av asp ganska stort på sina håll och 
antalet lågor av gran, tall och asp delvis stort. Flera rödlistade arter och signalarter finns 
här, bl.a. koralltaggsvamp, gränsticka, gräddporing, vedticka, granticka, lunglav, 
korallblylav, knärot och tretåig hackspett(häckande). I granskogssänkorna finns även 
ullticka.  

Flera bäckar och vätar finns i området, delvis med mer örtrik vegetation. Vätar är grunda 
sänkor med dålig vattenavrinning. Vätarna är vattenfyllda under vinter och vår men torkar 
ut under sommaren 

Sammantaget har området ett högt naturvärde knutet till områdets storlek och de 
naturskogsartade förutsättnngarna. 

 

Art  Vetenskapligt namn Kategori 

Lavar   

Lunglav Lobaria pulmonaria NT 

Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 

Korallblylav Parmeliella triptophylla S3 

Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT 

Broktagel Bryoria bicolor VU 

Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 

Nordlig nållav Chaenotheca laevigata NT 

Solfjäderlav Cheiromycina flabelliformis NT 

Aspgelélav Collema subnigrescens NT 

Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri S3 

Skuggblåslav,  Hypogymnia vittata S2 

 Lopadium disciforme LC 

 Lecidea leprarioides LC 

Stor kvistspik Phaeocalicium ferruqinosus LC 

Kvistspik Phaeocalcium populneum LC 

Kärlväxter   

Knärot Goodyera repens  
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Svampar   

Koralltaggsvamp Hericium coralloides NT 

Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 

Gräddporing Skeletocutis lenis VU 

Vedticka Phellinus viticola S2 

Granticka Phellinus chrysoloma S2 

Stjärntagging Asterodon ferrugineus NT 

Ullticka Phellinus ferrugineofuscus S3 

Fåglar   

Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU 

Insekter   

Reliktbock Nothorina punctata NT 

Tabell över artförekomst av rödlistade, signalarter och Natura 2000-arter. 
Kategori: 

1. Rödlistade arter enligt ArtDatabanken 2005. (RE) Försvunnen, (CR) Akut hotad, (EN) 
Starkt hotad, (VU) Sårbar, (NT) Missgynnad, (DD) Kunskapsbrist. 

2. Signalarter enligt Skogsvårdsstyrelsen. (S1) Lågt signalvärde, (S2) Medelgott signalvärde,  
(S3) Högt signalvärde. 

3. Regionalt hotad art (LC) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Skogens åldersfördelning år 2000 enligt Bergvik skogs  Fyndplatser för hotade arter i Vargåsens naturreservat. 

beståndsdata. Flera arter kan finnas vid varje punkt 
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1.3.3 Kulturhistoria 

Det finns inte mycket litteratur om Vargåsen, men i Forsslunds volymer om Dalälven från 
källorna till havet benämns området ”den vilda Vargåsen”. Det finns inga spår av 
byggnader i området men det finns två registrerade kultur/fornlämningar som utgörs av 
kolbottnar. Båda ligger öster om Lokusmossen. Det finns fler kolbottnar kring Vargåsen 
vilket talar för att det borde ha förekommit kolning även inom naturreservatet även om 
inga kolbottnar är registrerade. 

 
Kulturlämningar i Naturreservatet Vargåsen 

1.3.4 Jakt, fiske och övrigt friluftsliv 

Vargåsen ingår i ett stort riksintresse för friluftsliv benämnt Säfsnäs-Grangärde. Området 
används för närvarande inte in någon större utsträckning för det rörliga friluftslivet annat 
än vid jakt. Detta beror säkerligen på att området ligger i kommunens ytterområde och 
avlägset i förhållande till övrig bebyggelse/tätorter. Det finns inga anläggningar 
iordningställda för friluftslivet i området. Vintertid förekommer dock skotertrafik på 
vägen som går in i naturreservatets södra del och vidare ut på Lilla Sultentjärnen. Likaså 
förekommer skotertrafik över Lokusmossen längs den gamla vintervägen vidare söderut. 

Jakt bedrivs i området. Området ingår inte i något viltvårdsområde, men två A-licens 
områden finns registrerade för området, Hovbergets jaktlag och Galbergets jaktlag. 
Enligt uppgift från Hovbergets jaktlag jagas främst älg och småvilt, men begränsat med 
fågel.  

Fiske förekommer såväl sommar som vintertid i Stora och Lilla Sultentjärnen 

Det finns få stigar i området, vilket tyder på att övrigt friluftsliv är begränsat. 

1.4 Källförteckning  

Forsslund, Karl-Erik. 1928: Med Dalälven från källorna till havet. Stockholm 

Länsstyrelsen Dalarna 2003: Urskogsinventering, databas.  
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Länsstyrelsen Dalarna 2008: Riksintressen för friluftsliv, databas.  

Länsstyrelsen Dalarna 2008: Hotflex, databas över hotade arter i Dalarnas län,  

Geologiska kartan med kombinerad berggrunds- och jordartsinformation Serie Aa. 
Karttypen är baserad på topografiskt från generalstabskartan och följer dennas indelning. 
Serie Aa är i skala 1:50 000 och utgavs under åren 1862-1974.  

Berggrundskartan 12E Säfsnäs NO, skala 1:50 000 

 

2 Plandel 

2.1 Syfte med naturreservatet 

Bevara biologisk mångfald 

Det främsta syftet med naturreservatet är att bevara den naturskogsartade skogen vid 
Vargåsen, med de värdefulla livsmiljöerna tallskog, barrblandskog och granskog med dess 
typiska arter i naturlig utveckling, utan att möjligheterna till naturvårdsbränning inskränks. 
Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam 
omfattning. 

Tillgodose behov av områden för friluftslivet 

Syftet med naturreservatet är också att underlätta möjligheterna till friluftsliv i ett 
naturskogsområde. Friluftslivet är dock underordnat syftet med att bevara de biologiska 
värdena.  

2.2 Prioritering mellan bevarandevärden 

Naturreservatet är främst avsatt för att säkerställa och utveckla de biologiska värdena, 
varför nya stigar och andra anordningar för friluftslivet endast får lokaliseras på ett sätt så 
att biologiska värden ej äventyras.  

Icke motorburet friluftsliv ska prioriteras framför motorburet. 

2.3 Skötselområden med kvalitetsmål och åtgärder 

Allmänt 

Grunden för naturvärdena är den gamla skogen. Den skötsel som kan bli aktuell 
inskränker sig till bränning i naturvårdssyfte. Planeringen av bränningsåtgärder ska ske 
utifrån riktlinjerna i länets ”Strategi och plan för naturvårdsbränning i skyddade områden”. 
Vargåsen befinner sig inom ett prioriterat ”bränningslandskap” kallat Ludvika Finnmark. 
Detta innebär bland annat att området kommer att åtgärdas med förtur eftersom 
naturvårdsbränningar i bränningslandskapen anses ge större naturvårdsnytta. Förslag på 
lämpligt bränningsområde redovisas under skötselområde ett.  

 

Reservatet är indelat i 3 skötselområden; 
1 Äldre skog med i huvudsak fri utveckling 
2 Våtmarker och vattendrag 
3 Friluftsliv 
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Skötselområde 1: Äldre skog med i huvudsak fri utveckling 

Beskrivning 

All skog inom området faller inom detta skötselområde. Skogen är relativt homogen vad 
gälle ålder och grad av påverkan. Den utgörs i huvudsak av barrblandskog med en liten 
övervikt på tallskog och varierande inslag av löv.  

Kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus 

Målsättningen är att skogen ska behålla sina naturvärden såsom gamla träd, stort lövinslag 
och död ved. 

Gynnsamt tillstånd råder när följande kvalitetsmål är uppnådda: 

• Samtliga levande lövträd av asp, björk och rönn ska finnas med totalt minst 10 
träd/ha 

• Stående död, hård ved ska finnas med minst 10 torrakor eller högstubbar 
(>1,5m)/ha 

• Död ved ska finnas med minst 10 m3/ha 

Skötselåtgärder 

Bränning 

En del av området ska brännas för att bryta gransuccessionen och främja återväxt av 
lövträd, bildning av torrakor och liggande död ved samt att skapa brandskadade, levande 
träd. 

Vid bränning ska målsättningen vara en hög överlevnad (>75%) av tall. Lämpliga 
bränningsgränser är vägar och vattendrag. Avverkning för att skapa brandgator ska 
minimeras. Särskilt lämplig för bränning både ur säkerhets och naturvärdessynpunkt är 
området mellan den nybrutna vägen och sjön Stora Sultensjön i norr. Detta område är 
drygt 30 ha. 

Efter bränning ska föryngring ske på naturlig väg.  

Efter bränning är det viktigt att hela eller del av bränningsområdet stängslas för att 
förhindra betespåverkan under de första 10-15 åren eller till dess beståndet har nått över 
beteshöjd. 



 BILAGA 3: SKÖTSELPLAN 9(12) 

 2009-06-12 Dnr: 511-2905-05 

   

 

 

 

Vargåsen förslag till bränningsområde 

Skötselområde 2: Våtmarker och vattendrag 

Endast en begränsad del av naturreservatet utgörs av våtmarker och vattendrag. 
Våtmarkerna ligger perifert i området och reservatets gräns går i kanten av Stora 
Sultentjärn samt i mitten av Lilla Sultentjärn av lantmäteritekniska skäl.  

Mitt i naturreservatet ligger ett par mycket små gölar. Kring dessa är andelen gamla aspar 
med bland annat lunglav större än i övriga delar av naturreservatet. 

Skötselområde 3: Friluftsliv  

Beskrivning 

Friluftslivet i området utgörs av bärplockning, fiske och jakt. Det finns ett par stigar i 
området. En av stigarna korsar Vargåsens norrra del och leder ner till Stora Sultentjärnen. 
Utifrån gamla kartor och litteratur* tycks området har varit stiglöst i äldre tid. 

På Lokusmossen finns en gammal vinterväg som idag endast nyttjas av enstaka 
skoteråkare som vill ta sig söderut från Lilla Sultentjärnen. Dessutom går en del 
skotertarfik från skogsbilvägen i öster till Lilla Sultentjärn för vinterfiske.  

I övrigt finns inga anläggningar i området. 

Bevarandemål 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 

• Parkering och informationstavla finns vid infarten till naturreservatet. 

• Reservatets gränser är utmärkta i fält och väl underhållna 

• Den så kallade fiskestigen i norra Vargåsen som går till Norra Sultentjärn är 
markerad och röjd. 
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• Skotertrafiken till och från Lilla Sultentjärnen sker på markerad skoterled mellan 
skogsbilvägen i öster och Lilla Sultentjärn. I övrigt är naturreservatet fritt från 
skotertrafik. 

Skötselåtgärder 

Initialåtgärder 

Vägvisare sätts upp vid sista avtagsvägen. 
Den nybrutna vägen som delar naturreservatet stängs av med stenblock. Början av denna 
stickväg kan användas som parkeringsplats. Där sätts även informationstavla upp. En 
informationstavla behövs även där den så kallade fiskestigen leder in till naturreservaret i 
väster eftersom stigen korsar reservatsgränsen en bit bort från stickvägen. Fler 
informationsskyltar kan sättas upp där behov uppstår. 

Skoterled mellan skogsbilvägen i öster till och från Lilla Sultentjärnen ska märkas upp. 
Skoterförbudsskyltar sätts upp i anslutning till Lokusmossen. 

Den så kallade fiskestigen i norra delen av naturreservatet märks upp. 

Löpande skötsel 

Underhåll av gräns, fiskestig och skoterled. 

 
Vargåsen: Placering av skyltar, p-plats mm 
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3 Jakt och fiske 
Jakten inskränks till att omfatta älg, rådjur, hare, mink och vildsvin i enlighet med länets 
jaktpolicy. Jakt på tjäder tillåts inte då denna art bedöms vara på tillbakagång, framför allt 
på grund av det moderna skogsbruket. Att förbjuda jakten i naturreservatet ger arten en 
fristad för att populationen ska kunna öka. Därtill tillåts inte jakt på orre, då det finns en 
stor förväxlingsrisk mellan hönorna av tjäder och orre. Områdets betydelse för det rörliga 
friluftslivet bedöms öka. Möjligheterna att uppleva tjäder/orrspel här är stora och därför 
bedöms det av pedagogiska skäl också viktigt att inte tillåta jakt på dessa arter.  

Det är inte tillåtet att uppföra permanenta jaktpass och jakttorn av permanent typ med 
väggar, tak eller dylikt. Enkla jaktpass av ”naturmaterial” dvs. av standardtyp med 
slanor/granris eller mobila tak/vindskydd som endast används under själva jakten får 
dock användas. Jaktpass inklusive eventuella skjutvinklar får markeras diskret med märkt 
småfågelholk. och befintliga sikt-och skjutgator får underhållsröjas 

Då det inte är tillåtet att ta ved inom naturreservat för eldning får jägare inom ett 
naturreservat själv ta med sig det man anser sig behöva under jaktens utövande.  

Fiske förekommer i Sultentjärnnarna och naturreservatet inskränker inte fisket. 

4 Dokumentation och uppföljning 

Dokumentation 

Förvaltaren ansvarar för att väl dokumentera alla nyskapande åtgärder och restaureringar. 
Förvaltaren ska även dokumentera underhållsåtgärder samt tillsyn av friluftsanläggningar. 

Uppföljning 

Kvalitetsmål 
Uppföljning av de kvalitetsmål som angetts i skötselplan ska göras som underlag för 
utvärdering av om syftet med reservatet uppnås. Uppföljningen genomförs av funktionen 
för områdesskydd vid länsstyrelsen.  

Uppföljning av kvalitetsmål i bevarandeplaner utförs av Länsstyrelsen inom ramen för 
uppföljning av skyddad natur vilket omfattar ett urval reservat med olika naturtyper, men 
kan även utföras inom ramen för uppföljning av kvalitesmål i skötselplaner. 

Övriga skötselåtgärder 
Förvaltaren ansvarar för att följa upp genomförda skötselåtgärder.   

5 Revidering av skötselplanen  
Skötselplanen gäller tills vidare och revideras då uppföljningen indikerar att behov finns, 
eller om skötselplanen i övrigt är inaktuell.  

6 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 

Skötselåtgärd När Prioritet Finansiering 

Anläggning av 
parkeringsplats 

2009 1 Reservatsanslag 

Avstängning av väg 2009 1 Reservatsanslag 
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Informationsskylt 2010 1 Reservatsanslag 

Bränning Enligt länets 
brandstrategi 

3 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
skötselåtgärder 

Efter riktad 
naturvårds-
bränning 

 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
kvalitetsmål 

Enligt länets 
uppföljnings 
strategi 

 Anslag för 
uppföljning 

7. Bilagor: 
Bilaga 1: Skötselplanekarta (alt lägg sist på nästa sida) 
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