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BESLUT 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7-10 §§ naturvårdslagen 
(1964:822, omtryckt 1991:641) och 9-10 §§ naturvårdsförord- 
ningen (1976:484 omtryckt 1987:939, 9 § därefter ändrad 1991: 
1165) att utöka Skarsåsens naturreservat så att det totalt om- 
fattar ett område, som avgränsas med innerkanten av en kraf- 
tigt punktstreckad linje på bifogad beslutskarta, bilaga 2. 
 
När detta beslut vunnit laga kraft upphör följande beslut att 
gälla: 
- Länsstyrelsens reservatsbeslut med skötselplan för Skarsåsens 
  naturreservat, den 19 mars 1991, dnr 2311-5852-89. 
- Länsstyrelsens beslut om tillfälligt förbud mot åtgärder på 
  del av fastigheten Transtrands Besparingsskog 1:1, den 25 
  juni 1997, dnr 231-6394-97. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett fjäll- och 
naturskogsområde med av människan föga påverkat ekosystem i 
väsentligen orört och ostört tillstånd. Skogen i området skall 
få utvecklas fritt. Ändamålet är också att, i den mån det inte 
strider mot bevarandeintresset, ge möjlighet till vetenskaplig 
forskning och friluftsliv i orörd natur. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ natur- 
vårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484 omtryckt 
1987:939, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges nedan. 
 
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNK- 
   NINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETEN INOM RESER- 
   VATET 



 
Utöver vad som gäller i lag eller annan författning är det 
förbjudet att  
 
1.  uppföra helt ny byggnad eller anläggning, 
2.  anlägga väg, 
3.  anlägga mark- eller luftledning, 
4.  bedriva täkt av något slag, 
5.  borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa, 
6.  dika, dämma eller vidta vattenreglering, 
7.  plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter, 
8.  använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på  
    land eller i vatten, 
9.  klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare 
    rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
10. fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller 
    vidtaga någon skogsvårdsåtgärd, 
11. bedriva renskötsel, 
12. köra i terräng med motordrivet fordon med följande undan- 
    tag 
    - uttransport av fälld älg eller björn får utföras under 
      förutsättning att endast lättare dragfordon med lågt  
      marktryck användes, t.ex. järnhäst, fyrhjuling eller  
      snöskoter. Skogs- eller jordbrukstraktor omfattas inte 
      av undantaget och får inte användas. För övriga trans- 
      porter i samband med jaktutövande eller jaktförberedel- 
      se skall särskilt tillstånd inhämtas från länsstyrel- 
      sen. 
    - terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på 
      därtill avsedda leder (skoterled) 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  
 
13. sprida ut kalk i vatten eller på land. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder mot de åtgärder som behövs  
vid tillsyn och förvaltning av reservatet samt för att till- 
godose ändamålet med reservatet som är angivna i bifogad  
skötselplan, bilaga 3. 
 
Punkt A8 innebär att bestämmelserna i 20 § skogsvårdslagen om  
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreserva- 
tet. 
Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som  
följd av att - i enlighet med reservatsföreskrifterna - åtgär- 
der för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inte vid- 
tagits inom reservatet, bedöms frågan om ersättning härför en- 
ligt skadeståndsrättsliga regler. Vid exceptionella insekts- 
skador på omkringliggande skog förbinder sig länsstyrelsen att 
överväga att vidta bekämpningsåtgärder även inom reservatet. 



 
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARK- 
   ÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att de åtgärder vidtas inom området som framgår av bi- 
fogad skötselplan, bilaga 3. 
 
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver vad som gäller i lag eller författning är det förbjudet 
att 
1. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rov- 
   fågelbo, lya eller gryt än 100 meter, 
2. göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål, 
3. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd 
   och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar 
   och lavar, 
4. köra i terräng med motordrivet fordon med följande undantag 
   - terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på där- 
     till avsedda leder (skoterleder), 
   - körning får ske i samband med polis- tull- och räddnings- 
     verksamhet, 
   - för länets fjällräddningspatruller gäller särskilda regler 
     som framgår av skötselplanen, bilaga 3. 
5. göra upp eld annat än på anvisad plats, 
6. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart, 
7. cykla i terrängen, 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 
 
8. bedriva militär övningsverksamhet, 
9. bedriva kommersiell verksamhet, 
 
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE 
   NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET 
 
1. Länsstyrelsen fastställer anvisningar om naturvårdsförvalt- 
   ningen m.m. som framgår av skötselplanen, bilaga 3. 
2. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Dalarnas 
   län. 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Skarsåsfjällens naturreservat bildades 1991. Med anledning av 
Domänverkets bolagisering tillsattes en utredning 1992 för att 
behandla gränsdragningen för de områden i Dalarnas fjällvärld 
som fortsättningsvis skall tillhöra staten. Utredningen genom- 
fördes i samverkan mellan Domän AB, Statens Naturvårdsverk, 



Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen. Utredningen fann att 
vissa områden närbelägna till Skarsåsfjällens naturreservat på 
grund av deras naturvärden skall kvarbli i statens ägo. Områ- 
dena ingår i föreliggande förslag till utökning av Skarsåsfjäl- 
lens naturreservat. De är belägna norr om Mellanfjället i Älv- 
dalens kommun samt söder och öster om det ursprungliga reserva- 
tet i Malungs kommun. 
 
I det utökade reservatet ingår även två områden i Malungs kom- 
mun bestående av norra delen av Mellanfjället samt västra och 
södra delen av Näsfjället. Områdena tillhör Malungs kommun res- 
pektive Transtrands Jordägande Sockenmän. 
 
REMISSYTTRANDEN 
 
Förslaget om en utökning av Skarsåsfjällens naturreservat skic- 
kades på remiss i februari 1994. Statens Fastighetsverk, Natur- 
vårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen, Naturskyddsföreningen i Älv- 
dalen, Länsstyrelsens rennäringsenhet i Jämtlands län och Ma- 
lungs kommun hade inget att erinra mot utökningen. Av Malungs 
kommuns yttrande framgick att kommunen är beredd att utan er- 
sättningskrav ställa mark till förfogande inom reservatet. 
 
1. Sälens Fjällräddare och Sälens Fjällsäkerhetskommitté hade 
synpunkter på bestämmelserna i skötselplanen beträffande rap- 
portering m.m. i samband med rekognoseringsturer i fjällen. 
 
2. Sälens Snöskoterklubbs yttrande inkom till länsstyrelsen den 
29 mars 1994. Klubben ansåg att länsstyrelsen bör ta mycket 
större hänsyn till den lokala befolkningen. De störningar som 
snöskoteråkning i Malungs kommuns norra del förorsakar är rin- 
ga. Klubben motsatte sig skoterförbud inom reservatet och för- 
ordade fri skoteråkning under en prövotid på 3-4 år. 
 
3. Markägaren Transtrands Jordägande Sockemän ansåg i remiss- 
yttrandet att den östra gränslinjen på fastigheten Besparings- 
skogen 1:1 bör flyttas ca 450 meter västerut. Man var inte be- 
redd att upplåta av reservatet berörd del av fastigheten utan 
ersättning. 
Transtrands Jordägande Sockenmän hade i övrigt inga synpunkter 
på reservatsgränserna eller förslaget till skötselplan. 
 
Av Älvdalens kommuns yttrande den 19 april 1994 framgick föl- 
jande: 
 
4. Förslaget till utökning av reservatet har ej redovisats i 
"Gemensam deklaration om Älvdalens kommuns fjällvärld" och 
innebär ett avsteg från denna överenskommelse. Kommunen uttryc- 
ker stor tveksamhet mot ytterligare utökning. En förutsättning 
för att kommunen skall ställa sig positiv till en utökning är 



att ett utökat upphävande sker av Städjan-Nipfjällets naturre- 
servat i området vid Hemmeråsen-Tannen. Naturreservatet är, i 
enlighet med "Gemensam deklaration", vid Hemmeråsen upphävt en- 
ligt avgränsning i fördjupad översiktsplan för del av Foskros 
1:3-1 Hemmeråsen, Idre. Upphävandet bör enligt kommunens upp- 
fattning nu utökas enligt de utställningshandlingar (okt -92) 
för den kommunomfattande översiktsplanen där större reservats- 
undantagsområden vid Hemmeråsen, Tannen och Fjätervålen redo- 
visades. 
Kommunen hänvisar till "Gemensam deklaration" enligt vilken 
parterna skall ta hänsyn till de anläggningar och verksamheter 
som Idre Fjäll disponerar respektive bedriver inom delar av 
Städjan-Nipfjällets naturreservat. 
 
Den gemensamma deklarationen om Älvdalens Fjällvärld träffades 
1993 mellan Älvdalens kommun, Domän AB, Statens Naturvårdsverk 
och Idre Sameby. Länsstyrelserna i Kopparbergs och Jämtlands 
län tillstyrkte samtidigt de bedömningar och åtgärder som par- 
terna enades om. 
 
5. Kommunen ifrågasätter om inte den mark som staten behåller 
(och därmed ej överförs till AssiDomän AB) kan kvarbli i sta- 
tens ägo utan reservatsbildning. 
 
6. Kommunen tar upp frågan om markägarens möjligheter till ved- 
huggning samt erforderliga transporter. 
 
7. Föreslagen utökning synes ej strida mot översiktsplanen. 
Trots detta motsätter sig kommunen utökningen. 
 
8. Älvdalens kommun har även yttrat sig den 21 mars 1995. I yt- 
trandet framhåller kommunen att i det fall att reservatsbild- 
ning sker bör beslutet kompletteras med en bestämmelse om att 
vedbrand får tagas och eld göras upp på älgpass. 
 
INTERIMISTISKT RESERVATSBESLUT FÖR DEL AV FASTIGHETEN BESPA- 
RINGSSKOGEN 1:1 
  
Sedan 1994 har förhandlingar pågått mellan Transtrands Jordäg- 
ande Sockenmän och Naturvårdsverket beträffande förvärv av den 
del av fastigheten Transtrands Besparingsskog 1:1 som ingår i 
föreslagen utökning av Skarsåsens naturreservat. Parterna har 
ej kunnat enats om ersättningsbelopp för det aktuella området. 
 
En avverkningsanmälan inlämnades till Skogsvårdsstyrelsen av 
Transtrands Jordägande Sockenmän den 24 juni 1996. Anmälan av- 
såg ett mindre område på Näsfjällets sydöstra sluttning till- 
hörande del av fastigheten Transtrands Besparingsskog 1:1. För 
avverkningen krävs tillstånd från Skogsvårdsstyrelsen enligt  
16 § skogsvårdslagen. 



 
Den sydligaste delen av avverkningsområdet berörde del av före- 
slagen utökning av Skarsåsfjällens naturreservat. Som en följd 
av avverkningsanmälan beslutade länsstyrelsen den 25 juni 1997 
om förbud att utan länsstyrelsens tillstånd avverka inom ett 
mindre område tillhörande del av föreslagen utökning av Skars- 
åsfjällens naturreservat. Förbudet avses att gälla intill utök- 
ningen av reservatet träder i laga kraft. 
 
MOTIVERING TILL BESLUTET 
 
Huvudändamålet med det ursprungliga reservatet på 1 200 ha var 
att för framtiden bevara de olika naturtypernas ekosystem samt 
landskapets orörda karaktär i väsentligen orört och ostört  
tillstånd. 
 
Genom att ytterligare 1 100 ha fjällnära skog och fjäll till- 
förs reservatet ökar reservatets naturvårdsvärde. På grund av 
sin betydelse för kännedomen om landets natur bör området för- 
klaras som naturreservat. 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING MED HÄNSYN TILL INKOMNA YTTRANDEN 
 
1. I skötselplanen anges de undantag från förbud mot att fram- 
föra motordrivet fordon som fjällräddningsverksamheten åtnju- 
ter. De i skötselplanen angivna reglerna är generella och gäl- 
ler även i övriga fjällreservat i Dalarnas län. Ändringar i  
regelverket bör diskuteras i länets fjällsäkerhetskommitté.  
Eventuella förändringar bör genomföras samtidigt i samtliga  
fjällreservat genom särskilda beslut. 
 
2. Genom reservatet från norr söder sträcker sig Södra Kungsle- 
den där skoteråkning är tillåten. Från Lilldalsstugan till Näs- 
fjällsanläggningen går även en skoterled. I avvägningen mellan 
snöskoterintressen och kravet på ostördhet för friluftsliv och 
djurliv i naturreservatet bedöms att ett generellt förbud i om- 
rådet med två skoterleder är lämpligt. 
 
3. Länsstyrelsen bedömer att Transtrands Jordägande Sockenmäns 
förslag om att reservatsgränsen kan flyttas ca 450 meter väs- 
terut kan accepteras då det innebär en mindre avvikelse från 
gränsdragningen i det remitterade förslaget till utökning av 
Skarsåsfjällets naturreservat. 
 
4. Länsstyrelsen har i beslut den 19 december 1994, dnr 231- 
1662-94, upphävt ett delområde av Städjan-Nipfjällets naturre- 
servat vid Hemmeråsen-Tannen i enlighet med kommunens önskemål. 
Länsstyrelsen bedömde att upphävandet var acceptabelt i samband 
med att andra fjällskogspartier skyddats. 
 



5. Genom riksdagens beslut om Domänverkets bolagisering beslu- 
tades att fjällområdet skulle kvarbli i statens ägo främst med 
hänsyn till rennäring, naturvård, rekreation och friluftsliv. 
I Dalarnas län ansågs dock inte rennäringen behöva skydd genom 
statligt ägande; istället ändrades rennäringslagen för att ren- 
näringens intressen skulle bibehållas. De områden som behållits 
av staten utgår endast sådan mark; där skogsbruk inte skall be- 
drivas, nämligen fjällnära skogar som är så svårföryngrade att 
trakthyggesbruk normalt inte skulle tillåtas. I och med att  
syftet med det statliga ägandet sammanfaller med det tidigare 
beslutade reservatet är det rimligt att justera reservatsgrän- 
serna så att de ansluter till det statliga markinnehavet. 
 
6. Berörd markägare i Älvdalens kommun har ej ställt krav på  
vedhuggning inom reservatet. 
 
7. Länsstyrelsens bedömning beträffande utökningen av reserva- 
tet behandlas under punkt 4 och 5. 
 
8. Förbudet mot eldning i reservatet berör enbart allmänheten. 
Jaktutövare inom reservatet tillhör kategorin sakägare varför 
eldning är tillåten under jakt. Ändamålet med reservatet är 
bland annat att bevara ett naturskogsområde i väsentligen orört 
och ostört tillstånd. Veduttag exempelvis i form av torrakor 
kan därför inte tillåtas. Jaktutövare har dock enligt punkten 
A12 i beslutet möjlighet att söka särskilt tillstånd hos läns- 
styrelsen för exempelvis utkörning av ved till älgpass. 
 
   --------- 
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, 
blankett 2:1. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet del- 
tog landshövding Gunnar Björk jämte ledamöterna Arne Bogghed, 
Ann-Christine Dåderman, Lars-Ove Hagberg, Peter Hultqvist, 
Kenneth Johansson, Margareta Jonback, Eva Kungsmark, Lena Lud- 
vigsson-Olafsen, Nils Nilsson, Bengt Nylund, Lennart Sacrédeus, 
Sally Skog, Nicke Welin-Berger och Birgitta Örjas. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även tf länsråd Stig-Åke 
Svenson, rättsenhetschef Inger Eriksson och förste byråsekrete- 
rare Jan Larspers, föredragande. 
 
 
 
Gunnar Björk 
 
 
 



   Jan Larspers 
 
Bilagor: 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Skötselplan 
4. Skötselplankarta 
5. Registeruppgifter 
6. Reservatsområde före utökning 
7. Hur man överklagar, blankett 2:1 
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LÄNSSTYRELSEN   SKÖTSELPLAN 
DALARNAS LÄN 
Miljövårdsenheten 
 
SKÖTSELPLAN FÖR SKARSÅSFJÄLLENS NATURRESERVAT 
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        Administrativa data 
 
2        Grunden för beslutet samt föreskrifter 
 
3        Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden  
3.1      Naturförhållanden 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
3.3      Markanvändning 
3.4      Tillgänglighet 
3.5      Slitage- och störningskänslighet 
3.6      Information 
3.7      Källuppgifter 
 
II       PLANDEL 
 
1.       Disposition och skötsel av mark och vatten 
1.1      Övergripande mål 
1.2      Generella riktlinjer 
1.2.1    Hävd av skogsområdet 
1.2.2    Jakt 
 
2        Anordningar för rekreation och friluftsliv 
2.1      Övergripande mål 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
2.2.1    Friluftsanordningar 
2.2.2    Information 
2.2.3    Renhållning 



2.2.4    Snöskoteråkning 
2.2.5    Utmärkning av naturreservatets gräns 
 
3        Tillsyn 
 
4        Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
 
-------- 
 
   SKÖTSELPLAN 
 
I        ALLMÄN BESKRIVNING 
 
1        ADMINISTRATIVA DATA 
         (Se registeruppgifter) 
 
2        GRUNDEN FÖR BESLUTET SAMT FÖRESKRIFTER 
         (Se reservatsbeslutet) 
 
3        ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 
 
3.1      Naturförhållanden 
Reservatet omfattar delar av de fyra lågfjällen Mellanfjället, 
Faxfjället, Skarsåsfjället och Näsfjället. Näsfjället når med 
sina 904 m ö h högst av dessa. Fjällen har en utpräglat avrun- 
dad form och endast smärre delar av kalotterna består av kal- 
fjäll. 
Berggrunden består av dalasandsten vars ovilja till vittring 
har givit upphov till en grovkornig sandig morän samt i vissa 
fall till vidsträckta blockhav. Av geomorfologiskt intresse är 
framför allt de storslagna erosionsrännorna på Mellanfjällets 
sydvästsluttning. 
Vegetationen är enahanda och artfattig, präglad av de torra och 
näringsfattiga förhållandena. Kalfjället utmärks av torra eller 
skarpa rishedar med ljung och kråkris. Nedåt sluttningarna bil- 
dar en lågvuxen fjällbjörkskog en övergångszon mot den egentli- 
ga skogen. Denna består nästan uteslutande av tallskog av torr- 
skarp ristyp med fältskikt av ljung och renlavar. Bitvis finns 
dock ett betydande inslag av björkar som ofta är flerstammiga. 
Av större botaniskt intresse är den fuktiga ravin i vars bot- 
ten Stordalsbäcken rinner. Här växer en reslig granskog som är  
kraftigt bemängd med granlav och tagellav. Ett antal källor 
springer fram, omgivna av svällande, gröna mossmattor i vilka 
källört och olika dunörtsarter frodas. 
Områdets skogstillstånd är av mycket stort intresse. I kalfjäl- 
lens närhet, i det tidigare domänreservatet öster om Mellan- 
fjället samt på Skarsåsfjällets sydsluttning finner man inga 
avverkningsspår utan skogen är urskog. Till stora delar har  
den vuxit upp efter upprepade bränder varför äldre träd ställ- 
vis är fåtaliga men tallar på uppemot 300 år har påträffats,  



framför allt i det tidigare domänreservatet. Enstaka torrakor 
med brandlyror vittnar om den tidigare mycket höga brandfre- 
kvensen. Den fuktiga granskogen i Stordalsbäcken har däremot 
sedan länge undgått brand och utgör vad man brukar benämna ett 
brandrefugium. I stället påträffas spår av äldre genomhugg- 
ningar. 
I sänkan mellan Skarsåsfjället och Mellanfjället drog en tromb 
fram år 1973 och orsakade en 50 m bred och 1 km lång gata där 
all skog fälldes. Virket ligger kvar och utgör ett närmast 
unikt studieobjekt vad beträffar nedbrytning av ved under  
ostörda förhållanden och den lägre fauna och svampflora som 
bidrar till detta. 
Från Skarsåsens fäbod, söder om reservatet, går Södra Kungsle- 
den upp genom området och vidare mot Fulufjället. 
 
3.2      Kulturhistoriska förhållanden 
Skarsåsens fäbod ligger ca 1 km sydost om reservatet. Härifrån 
har sannolikt viss påverkan skett, framför allt i form av be- 
tesdrift. Djurhållningen under senare tid har dock knappast på- 
verkat reservatet eftersom bete i överflöd har funnits på fä- 
boden. 
En gammal, numera svagt skönjbar basväg som följer Stordalsbäc- 
ken har brukats vid timmeruttagen i dalgången. 
 
3.3      Markanvändning 
Den enda form av markanvändning som förekommer är jakt och fri- 
luftslivsutnyttjande. 
 
3.4      Tillgänglighet 
Reservatet nås enkelt från Skarsåsens fäbod eller Näsfjällets 
skidanläggning där parkeringsmöjligheter finns. Till Skarsåsen 
är det ca 3 mil från Sälen. Från fäboden leder sedan Södra  
Kungsleden upp till och igenom den östra delen av reservatet. 
 
3.5      Slitage- och störningskänslighet 
De torra lavrika vegetationstyperna är känsliga för tramp och 
övrigt slitage. I övrigt är vegetationen i området ganska tå- 
lig. 
Hittillsvarande ringa besökstryck utgör inget problem ur sli- 
tagesynpunkt. 
Störningskänslig fauna förekommer såvitt känt inte i området 
men de ostörda västra delarna utgör en god potentiell miljö 
för sådan fauna och bör därför bevaras så orörd som möjligt. 
 
3.6      Information 
Information om Södra Kungsleden finns i form av en broschyr. 
I övrigt saknas informationsmaterial om området. 
 
3.7      Källuppgifter 
Lundqvist, R.: Urskogar och fjällurskogar i Kopparbergs län. 



(Opublicerad rapport på länsstyrelsen). 
Länsstyrelsen N 1988:1: Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. 
Statens naturvårdsverk. 1984: Urskogar, del 5, Fjällregionen. 
SNV PM 1511. 
 
Kartor: 
Topografiska kartbladet 15 C Fulufjället SO. 
Vegetationskartan över dalafjällen. Liber 1982. 
 
II       PLANDEL 
 
1        DISPOSITION OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 
 
1.1      Övergripande mål 
Målsättningen med naturreservatets skötsel skall vara att  
skydda och bevara områdets i huvudsak orörda ekosystem. 
 
1.2      Generella riktlinjer 
 
1.2.1    Hävd av skogsområdet 
Ingen form av skogsbruk skall bedrivas i reservatet. Längs 
lederna kan undanskaffande av ikullfallna träd ske. 
 
Brand 
Skarsåsfjällsområdet är starkt präglat av brandens inverkan med 
vissa partier där branden tycks ha gått ovanligt hårt fram. Som 
kontrast mot detta står de granområden där avsaknad en av brand 
har varit en förutsättning för vegetationstypens uppkomst. Båda 
dessa olika ekosystem har en särpräglad, starkt anpassad lägre 
fauna och flora med många arter som hotas av dagens rationella 
skogsbruk. 
Kännedomen om brandens avgörande betydelse för ett stort antal 
hotade växt- och djurarters fortbestånd har på senare tid ökat. 
I ett reservat av Skarsåsfjällens karaktär är det angeläget att 
skapa förutsättningar för samtliga naturligt förekommande bio- 
toper och successionsstadier, inklusive de brandgenererade. 
Beträffande elden är det viktigt att denna hanteras på ett ge- 
nomtänkt och vetenskapligt försvarbart sätt. I dagens läge kan 
således inga andra regler tillämpas än att spontant uppkomna  
bränder skall släckas enligt gällande brandlagstiftning. Med 
tiden bör dock en strategi för släckning utarbetas som ger  
visst utrymme för avbränning. 
 
1.2.2    Jakt 
Någon förändring av nuvarande förhållanden är inte aktuell. 
 
2        ANORDNNGAR FÖR REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
 
2.1      Övergripande mål 
Ändamålet med reservatet är även att ge allmänheten möjlighet 



till rekreation och friluftsliv i orörd natur. I området finns 
den redan iordningställda fjälleden Södra Kungsleden. Anslutan- 
de leder mot Näsfjällets skidanläggning bör tillskapas. 
 
2.2      Riktlinjer och åtgärder 
 
2.2.1    Friluftsanordningar 
Leder: Den befintliga skid- och vandringsleden Södra Kungsleden 
ingår i det statliga ledsystemet. Två anslutningsleder på ömse 
sidor om Näsfjället anläggs mot Näsfjällets skidanläggning.  
Skotertrafik blir tillåten längs den norra leden. För skötseln 
av de sistnämnda lederna svarar Malungs kommun. 
Raststugor: Lilldalsstugan är öppen för allmänheten och ligger 
i anslutning till Södra Kungsleden. 
 
2.2.2    Information 
Informationstavlor med kartbild och naturreservatsföreskrifter 
sätts upp där leder passerar reservatsgränsen samt i raststu- 
gan. 
 
2.2.3    Renhållning 
Vid tillsyn av leder och raststugor skall sopor omhändertas  
samt städning ske. Ansvarsfördelningen framgår av punkt 2.2.1. 
 
2.2.4    Snöskoteråkning 
I reservatet gäller bland annat förbud mot snöskoteråkning.  
Södra Kungsleden hålls dock öppen för skotertrafik liksom en 
nordlig led mellan Lilldalsstugan och Näsfjällsanläggningen. 
Personal tillhörande länets fjällräddningspatruller får utöver 
körning i samband med utryckningsuppdrag för erforderlig kon- 
troll av aktuella snöförhållanden samt för att upprätthålla 
egen färdighet, företa rekognosceringsturer inom för fjällrädd- 
ningsverksamheten aktuella delar av förbudsområdet. 
Anmälan till vederbörande polismyndighet skall ske före rekog- 
nosceringsturen. Efter avslutad rekognosceringstur skall ifylld 
rapportblankett insändas till polismyndigheten. 
Fjällräddarens fordon skall vara försett med särskilt av riks- 
polisstyrelsen fastställt igenkännande för fjällräddningen.  
Personalen skall vidare medföra särskild av polismyndigheten  
utfärdad legimitationshandling.  Polismyndigheten skall bokföra 
alla rapporterade rekognosceringsturer. 
Polismyndigheten skall på begäran från tillsynsmannen inom ak- 
tuella förbudsområden, uppge rapporterade rekognosceringsturer. 
Om särskilda skäl finns kan anmälan och rapportblankett lämnas 
snarast efter det att rekognosceringsturen är avslutad. Som  
särskilt skäl kan exempelvis nämnas ur fjällsäkerhetssynpunkt 
plötslig förändring i väderlekssituationen. 
Fjällräddningspersonal äger rätt att medföra en följeslagare 
med skoter vid rekognosceringsturer inom förbudsområden. Följe- 
slagaren skall tillhöra ortsbefolkningen och kunna komma ifråga 



som framtida fjällräddare. Eventuell följeslagare skall rappor- 
teras till polismyndigheten. 
Polismyndigheten har att årligen senast den 31 maj till läns- 
styrelsen avge rapport beträffande samtliga utförda körningar 
och eventuella därav föranledda synpunkter. 
 
2.2.5    Utmärkning av naturreservatets gräns 
Reservatet skall utmärkas- enligt svensk standard (SIS 031522) 
och enligt naturvårdsverkets anvisningar. I terrängen skall re- 
servatet endast utmärkas i anslutning till leder, vägar eller i 
övrigt där allmänheten förväntas komma in i reservatet. 
 
3        TILLSYN 
Förvaltarens tid för tillsyn av reservatet beräknas omfatta 5 
dagsverken per år utöver normal förvaltning av leder och rast- 
stugor. 
 
4        FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Allmänt 
Kostnader som redovisas bygger på uppskattningar och på 1997 
års prisnivå.  
Dagsverkskostnaden 1 500 kronor avser lönekostnader, kostnad 
för arbetsledning m.m. Därtill kommer materialkostnaden inklu- 
sive utrustning, hyror m.m. 
Engångsåtgärderna bör kunna genomföras på sikt med statliga be- 
redskapsmedel. De årliga tillsyns- och underhållskostnaderna 
belastar anslaget "Vård av naturreservat" m.m. Kostnader för 
skötsel och underhåll av Södra Kungsleden samt Lilldalsstugan 
belastar det statliga anslaget för fjälledsförvaltningen. 
 
Engångsåtgärder 
Utmärkning av reservatets utökade gräns och uppsättning av in- 
formationstavlor. 
20 dagsverken á 1 500 kronor  30 000 kronor 
Material kostnader   15 000 kronor 
Summa engångskostnader   45 000 kronor 
 
Tillsyn och underhåll 
Tillsyns- och underhållskostnader 
5 dagsverken á 1 500 kronor   7 500 kronor 
Materialkostnader    2 500 kronor 
Summa kostnader per år   10 000 kronor 
 
********************************** 
 
REGISTERUPPGIFTER    Bilaga 5 
 
UPPGIFTER OM SKARSÅSFJÄLLENS NATURRESERVAT 
 



Namn:   Skarsåsfjällens naturreservat 
Kommun:   Malung och Älvdalen 
Läge:   Ca 3 km norr om Grundforsen mot norska 
   gränsen 
Kartblad:  Ekonomiska kartan: 15C 2-3 i-j,  
   15C 1i, 15C 0i, 15C 1j, 15C 0j 
Gräns:   Innerkanten på den kraftigt punktstrec- 
   kade linjen på bifogad beslutskarta,  
   bilaga 2 
Fastigheter:  Besparingsskogen 1:1, Näsfjällsåsen  
   1:1, Kronoparken 1:1, Fuludalen 1:1, 
   Buvallheden 1:2, Sörsjön 8:13 
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
Markägare:  Malungs kommun, Statens Fastighetsverk, 
   Transtrands Jordägares Sockenmän 
Areal:   2 290 ha 
Naturtyper:  Barrskog, kalfjäll 
Landskapstyp:  Skogs- och fjällandskap 
Naturgeografisk region: Fjällregionen i södra delen av fjäll- 
   kedjan 
Skyddsmotiv:  Botaniska, zoologiska, friluftsliv 
Skyddsföreskrifter: Indispensabla: A1-A11,  
   Dispensabla: A12-13 
Skyddsföreskrifter 
produktiv skogsmark: A5, A10 
Befintliga anläggn.: Raststuga, skid- och vandringsleder 
Planerade anläggn.: Informationstavlor 
Skötselplan:  Föreskrifter under D 
Inventeringar:  Se källuppgifter i skötselplanen 


