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Bild~1de av naturreservatet Brunushzt~ebäcke~ 

Med stöd aY 7 § naturvårdsdlagen :förkle:rar lin~zty:;:-e:!.s;:;;.'l 
det område som utmärkts på bii'oge.de karts. som natt:.:-rezervat . 

Gr~nd för beslute t 

I sjöa-r:·na Malen, LundsJ? järden och Grecken för.ekorrucer en lo
kal ras av öring ned mycket värdefulla ä r ftlisa esennkape:;:- . 
Denna ö~ing leker och genomgår f ör sta delen av sin ·l.;illväxt 
i Brunnshyt ~e bäcken .. Beståndet av bru...--msbytteöri~ tir emcl
lertia .a:ycket zvagt och ricl-:: finns att det utrotac, om in:;e 
det beBränsade reproduktionsonrådet skyääas • 

. S;tf.te med reserva.:_tet 

Sy~tet med re6ervatet är att för framtida fors1rni~~- och 
avelsända.m.ål skydda och bevara en från :fiskeribiologisl: 
synpu~~t speciellt värdefull öringstam samt defu~s lek
och 1;.ppväx toiotop . 

Fastigheter , socken och k~-~~ 

Rozervatet omfatt ar delar av fastigheterna Br~~shyttan 1 : 4 1 

1 :8 , 2 : 2, 3 :4 , 3: 5 och 3:8 i Grythyttans socken, Hällefors 
kommun. 

Lägesbeskrivning 

Reservatet är beläget ca 12 len sydost om Grythyttans tätort 
i nom ekonomisl:a kartbladen 11427 och 114 37 med tyncdpllnk ~s
koordinaterna x = 6614900 y = 1439400 i rikets system 2~? W 
Stockholm. 

Grä:as er 

Gränser för reoervatet utgörs dels av linjer Genoo ovan 
r~mnda fastiGheter , dels av strandlinjen i Lm1dsfjUrden 
och Vaszels jön vi.d nor:aalvattenstånd . 

Telefon 

01 9 - 136000 

Postgiro 

35188 - ~ 
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1974- 04-26 11~121-2453-72 

Areal 

Reservatet om:fattar en areal av ca 20 ha. 

Ini-'.;iati vta,<; a.re 

Hällefors fiskevårdsförening har tagit initiativ till bil
dandet av reservatet. 

SakägaJ:"e 

Ägare till berörda fastigheter är Billeruds International !.13 , 
Säffle och Kungl Maj : t och leronan genom Domänverket . Utöv-er 
DomänYerket och Billerud soo ä{;are till ovan angivna fastiF;
heter följer delaktighet i sanfällt fiske i Brunnshytte
bäcken även ägarna av fastigheterna Brunnshyttan 1 : 3, 1: 6 , 
1:9 och 1 : 15 samt delaktighet i samfällda vägar, ~yttpla~s 
och kolbottnar även ägarna av fastigheterna 3r~hyttan 
1: 3 och 1:6. 

Ärendets handläggning 

Med ledning av sökandens förslag har inom länsstyrelsens na
turvårdsenhet upprättats ett förslag till föreskrifter iör 
reservatet . På grundval av yttranden från bl a statens nat~r
vårdsverk och berörda fiskerimyndighe ter har förslaget re
viderats samt godkänts av markägarna. övriga berörda fiske
r ä ttsinnehavare har inte haft något att erinra. Yttrande har 
inhämtats också från Hällefors kommun. 

Reservatföreskrifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länssty
relsen med stöd av 8 - 10 §§ naturvårdslag en att nedan an
givna föreskrifter skall gälla beträffande reservatooråde~. 

Det är förbjudet att 

l gräva , schakta, fylla eller dämma så att bäckens topo
grafi, bottenmaterial eller vattenföring påverkas, 

2 använda kemiska. bekämpningsmedel eller a.Yldra kemiska 
preparat , 

3 bedriva ~iske, 

4 inplantera fisk 
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Ovanstående röreskrifter skall i~te utgöra hinder mot att 
efter länsstyrelsens tillständ utföra sådana biotopvårdande 
åtgärder som lCa.'"l gynna öringcta.IJ!'len eller att bedri va fisJ::e 
:för avels- och kontrolländat-nål sant :för decimering av inte 
önskvärda arter. 

Ovanstående föreskrifter skall inte heller utgöra hir,d&r ~ot 
reglering av sjön Lunds:fjården. 

Med stöd av 9 § naturvårdslagen :förpliktigas ~arkö.gare och 
ir.nehavare av siirskilä rätt till marker. att tåla att följan
de åtgärder vidtages inom reservatet . 

l Rensning av bäcken :från nedfallna träd , l~is och liknande. 

2 ~entuell a~verkning och röjnir~ i sådan tr~d- och busk
vegetation som direkt p~verkar ljusförhållandena i 
bäcken. 

3 Fångst c.v mink . 

4 Fiske i'ör avels- och kontrolländamål samt för decin:e
ring av inte önskvärda arter. 

C._För~skrifte.E_ ~nli_g_t_lO .§. :naturvårdsl:,ap:en _g_ällan~e_all
mänheten ----
Det är förbjudet att 

l göra åverkan på mark och i vattendrag , 

2 beträda reservatområdet under tiden 15.9 - 15.11 med 
undantag för befintliga broar och vägar, 

3 - fiska. 

l. Reservatet skall förvaltas av Hällefors fiskev-d.rds 
förenine i samråd med skoGsvårdsstyrelsen. 

2. Reservatet skall under den snö- och isfria delen av å re t 
med tyngdpuru~t på 15.9 - 15. 11 stä under bevakninG av en 
av förvaltaren särskilt utsedd tillsynsman. 
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3. Pörvnl taren skall vid o::u:-.;.det~ vå rd och fö:o:-val t"c:..l'lt'; ha 
samråd ned naturvardsve=kct, f:..skeristyrelsen ocn län~
styrelsen samt !lålla markäcn.rna underrättade on. plc..."lern.
de vård- och förvaltnincsat~ärder . 

BesYär;:;hänvicnir.g (Kungl !.laj : t - j ordbr,.Ucsdepa.rtementet) 
enligt bilaga. 

Vid den slutliga hanclläggnin11en av detta ärende , i vilket 
länsstyrelsens styrelse fattat beslut, har förutan före-· 
dra8anden byr<l<.lirekt::S!·en Per Olov Fiihr , ä van Ui~s:- :1d ei; 

Ove Sundeliuc, naturvardsdirektören Ingvar IIallberc , över
lantmätaren Sverker Jaensson, byr·<ldirektö:-en 011~ Karlsson 
och förste lä:1sassessorn lTilo Hcl:clier del te.:;i t . I sty·cel 
sens beslu t har deltagit landshövdinGen s~t ledambter11a 
David J onasson, Sven Jancoon, 3 ert Hennint; , Zilerth Jive
bäck, Gustaf Persson, Erik Persson, Sören Gurmarsson, 
Astriä _Reumegård /h Olle Skoog. 

/ ."./ / /. 
. ~c-4/.._ -: ,~.::.(./. 
Harald Aronsson ~~ 

Per Olov PU.hr 

BH 
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aESVL~SHÄNVISNING 

Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall göra det 
skriftligen geno~ besvär hoa Kungl Majzt. 

Besvärahandling ~tall ha kommit ~ till jordbrjksdepartemen
~et i~om tre veckor !rån den dag då klaganden tätt del av 
be~lutet. 

I besvärahandlingen skall anges länsstyrelsens bealut. 
Vidare bör angea ·vad som yrkas ·och de o~tändighetar son 
Aberopas till stöd tör yrkandet. 

Klaganden bör 1 besvärshandlingen uppge nacn, yrke, post
adrese och teletonnummer. 

Insänds besvärshandlingen med poeten skall det ske med 
betalt brev adresserat till: Jordbruksdepartementet, Feck1 
103 20 STOCKHOLM 16. 

Telefon 

019-136000 
Postgiro 

351 88-2 



Sändlista har ej scannats 
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190,5 

Tillhör länsstyrelsens beslut 
1974-04-26 

NATURRESERV ATET BRO'NNSHY'I'T!!:~\C Y-EN 

Utdrag av ekonomiska kartbladen 
114 27 och 114 37 

Skala 1:10 000 

+ + + + Gräns för naturreservat 




