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LÄNSSTYRELSEN KOPPARBERGS LÄN 
Naturvårdsenheten 
 
BESLUT: 1986-08-04 
DNR: 11.131-3875-84 (2039) 
 
NATURRESERVAT 
 
BESKRIVNING AV RESERVATET 
 
Reservatets benämning: Finnholsberget 
Kommun:   Älvdalen 
Socken:   Älvdalen 
Fastighet:  Kyrkbyn 23:1 
Ägare:   Älvdalens pastorat 
Lägesbeskrivning: Topografisk karta 15 E Älvho SV 
   Läge i rikets nät: X=68126 Y=14065 
Areal:   4,60 ha 
Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen 
 
GRUND FÖR BESLUT 
 
Naturreservatet hyser en barrblandskog med inslag av äldre  
träd, torrakor och lågor. Dess främsta skyddsvärde ligger i det 
30-tal tallar av en ålder av 300-400 år. 
 
Ändamålet med skyddet är att bevara områdets skogliga värden 
mot exploatering samt att låta området utvecklas mot urskog. 
 
BESLUT 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1974:1025) förklarar länssty- 
relsen det område som utmärks på bifogad karta som naturreser- 
vat. När detta beslut vunnit laga kraft upphävs länsstyrelsens 
beslut av den 10 juli 1961, som avser naturreservatet Bössbo. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförord- 
ningen (1976:484) att nedan avgivna föreskrifter skall gälla  
beträffande området. 
 
A. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 8 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNK- 
   NING I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER 



   FASTIGHET INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets  
  topografi och dess karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden 
  som att gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämma, 
  dränera, utfylla, plöja eller utföra annan markberedning, 
- anordna upplag, 
- dra fram mark- eller luftledning, 
- uppföra ny byggnad eller annan anläggning, 
- använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
- tillföra handelsgödsel, 
- avverka, röja eller utföra skogskultur, 
- jaga, undantag gäller för älgjakt, dock får ej jaktpass anord- 
  nas inom reservatet. 
 
B. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE 
MARKÄGARES 
   ELLER ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av 
bifogad fastställd skötselplan. 
 
C. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 
 
- medföra ej kopplad hund, 
- göra upp eld, 
- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
  döda träd och buskar, ta frö och skada vegetationen i övrigt 
  genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar, 
- plocka blommor, gräs, mossor eller lavar, 
- tälta, 
- utplacera orienteringskontroll, 
- framföra motordrivet fordon. 
 
D. BESTÄMMELSER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM VÅRD OCH 
   FÖRVALTNING 
 
a Syftet med vården och förvaltningen 
  Reservatet skall vårdas så att ändamålet med reservatet tryg- 
  gas. 
 
b Skötselplan 



  Reservatet skall vårdas enligt bifogade skötselplan som här- 
  med fastställes. 
 
c Reservatet skall utmärkas i enlighet med svensk standard 
  och statens naturvårdsverks anvisningar. 
 
d Naturvårdsförvaltare: Skogsvårdsstyrelsen. 
 
Detta beslut kan överklagas hos Jordbruksdepartementet, se bi- 
laga formulär 6 a. 
 
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit läns- 
råd Åke Etsare, beslutande, länsantikvarie Ulf Boëthius, förste 
länsassessor Stig Holback, länsarkitekt P Folke Nyholm, natur- 
vårdsdirektör Carl Sundt, byrådirektör Örjan Westlund och byrå- 
direktör Hannes Mellquist, den sistnämnde föredragande. 
 
 
 
Åke Etsare 
 
 
 
   Hannes Mellquist 
 
Bilagor: 
Kartor (3 st.) 
Skötselplan 
Besvärshänvisning 
 
   _____________ 
 
NATURRESERVAT 
 
SKÖTSELPLAN FINNHOLSBERGET 
 
UPPRÄTTAD AV SKOGSVÅRDSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 
FASTSTÄLLD AV LÄNSSTYRELSEN I KOPPARBERGS LÄN 1986-08-04. 
 
******************************* 
 
LÄNSSTYRELSEN  SKÖTSELPLAN 
Kopparbergs län 
Naturvårdsenheten 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
FÖRORD 
 
I ALLMÄN BESKRIVNING 



 
1 Administrativa data, se bilaga 2 
2 Grunden för beslutet, se bilaga 2 
3 Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden 
3.1 Naturförhållanden 
3.2 Tidigare markanvändning 
3.3 Tillgänglighet 
 
II PLANDEL 
 
1 Disposition och skötsel av mark och vatten 
1.1 Övergripande mål 
1.2 Behandling av skötselområde 
 
2 Anordningar för rekreation och friluftsliv 
2.1 Övergripande mål 
2.2 Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1 Tillgänglighet 
2.2.2 Friluftsanordningar 
2.3 Information 
2.4 Utmärkning av naturreservatets gräns 
 
3 Tillsyn 
 
4 Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
4.1 Kostnadsfördelning 
 
Bilagor: 
1. Karta 1. Översiktskarta (länskarta) 
   Karta 2. Översiktskarta (utdrag ur topografiska kartbladet 
   15E Älvho SV, skala 1:50.000) 
   Karta 3. Utdrag ur ekonomiska kartbladet 15E 2b Finnhols- 
   berget med naturreservatets gränser inlagda, skala 1:10.000 
2. Länsstyrelsens beslut 
 
   -------- 
 
FÖRORD 
 
Föreliggande förslag till skötselplan har ursprungligen upprät- 
tats under våren 1982 av Rolf Lundqvist. I sin nuvarande form 
har det utarbetats av Lennart Bratt på Skogsvårdsstyrelsen i  
Falun. 
 
Skötselplanen är av detaljerad typ. 
 
   -------- 
 
SKÖTSELPLAN FÖR FINNHOLSBERGETS NATURRESERVAT I ÄLVDALENS  
KOMMUN 



 
I ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1 ADMINISTRATIVA DAtA 
 (Se bilaga 2) 
 
2 GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
 (Se bilaga 2) 
 
3 ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1 Naturförhållanden 
Reservatet är beläget på Finnholsbergets topplatå på omkring 
600 meter över havet. Här växer en barrblandskog av frisk ris- 
typ. Centralt står cirka 30 stycken 20-25 meter höga och 300- 
400 år gamla tallöverståndare. Dessa omges av yngre trädgene- 
rationer. Enstaka talltorrskog samt lågor förekommer. Lågeför- 
yngring, det vill säga uppslag av framför allt granplantor på 
multnande stammar, kan iakttas något som är typiskt för åld- 
rande barrbestånd. Området är tidigare genomhugget. Detta märks 
genom de talrika gamla avverkningsstubbarna i reservatets yt- 
terområden. Stubbarna har grova dimensioner vilket visar att de 
återstående tallarna är en rest av ett tidigare mäktigt tallbe- 
stånd. Den kraftiga underväxten av gran i 40-50 års åldern  
pekar på att området går mot framtida grandominans, ett för- 
hållande som endast skogsbrand kan förändra på naturlig väg. 
 
3.2 Tidigare markanvändning 
 
Den enda påtagliga kulturpåverkan som kan skönjas är spåren 
efter dimensionshuggning. Därutöver kan antas att skogsbete 
i smärre omfattning förekommit till exempel från de cirka 3 km 
avlägsa Rymnäsbodarna. 
 
3.3 Tillgänglighet 
Området är lättillgängligt under barmarksperioden. Med bil nås 
området från vägen Älvdalen-Lillhärdal. Där vägen viker österut 
efter Råmmans dalgång går en skogsbilväg norrut vilken efter 
cirka 4 km slutar i en vändplan (se karta 2). Härifrån leder en 
markerad stig till reservatet. Upptrampade stigar finns inne i 
reservatet. 
 
II PLANDEL 
 
1 DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1 Övergripande mål 
Målsättningen för naturreservatets skötsel skall vara att i 
största möjliga utsträckning bevara områdets urskogskaraktär. 
 



1.2 Behandling av skötselområde 
Hela området utgör ett skötselområde. 
 
Beskrivning: Förutom ett 30-tal 300-400 åriga tallöverståndare 
består skogen av en blandskog där granföryngringen utgör ett 
markant inslag. Några stigar går genom området. 
 
Mål: Fri utveckling. 
 
Åtgärder: Inga åtgärder. 
 
2 ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
2.1 Övergripande mål 
Ändamålet med reservatet är att bevara dess karaktär av orörd- 
het varför anordningar för friluftslivet inte är lämpliga inom 
reservatet. Målsättningen är att bibehålla dess lättillgänglig- 
het samt att informera om områdets naturkvaliteter. 
 
2.2 Riktlinjer och åtgärder 
 
2.2.1 Tillgänglighet 
Ändring av nuvarande förhållanden är inte aktuella, se punkt 
3.3 sid 4. 
 
2.2.2 Friluftsanordningar 
Den låga besöksfrekvensens gör att inga utökade parkeringsmöj- 
ligheter eller sanitära anordningar behövs. 
 
Vandringsspår och leder: En märkt stig leder från vändplanen 
till reservatet. Vägvisare finns uppsatt vid stigens början. 
 
Åtgärd: Stigens utmärkning skall underhållas. 
 
2.3  Information 
Informationsskyltar skall sättas upp vid vändplanen samt där 
stigen korsar reservatsgränsen. 
 
2.4 Utmärkning av naturreseratets gräns 
Utmärkning skall göras enligt svensk standard (SIS 031522). 
 
3 TILLSYN 
 
Tillsyn utföres av naturvårdsförvaltaren. 
 
4 FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Underhållsåtgärder samt uppsättning av information 1 dags- 
verke/år. 
 



4.1 Kostnadsfördelning 
Staten svarar för kostnaderna för samtliga åtgärder som rör  
underhåll samt renhållning och tillsyn. 


