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Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara 
Bergvattsdalen som naturreservat. Det aktuella området avgränsas med den svarta 
heldragna linjen på karta i bilaga 1, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. 
 
Naturreservatets namn skall vara Bergvattsdalen. 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att bevara och vårda ett område med gammal och ställvis 
lövrik granskog med gott om död ved. Genom att bevara den gamla skogen, med sina 
speciella egenskaper, syftar reservatsbildningen till att ge bättre förutsättningar för 
skogslevande arter, med gammal skog som livsmiljö, att fortleva inom området. 

Inskränkningar och föreskrifter 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 
30 §§ miljöbalken att följande skall gälla i reservatet. 

A. Beslut med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda 
mark- och vattenområden inom reservatet.  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att: 
 
1. bedriva någon form av skogsbruk,  
2. schakta, tippa, fylla ut, dika eller anordna upplag uppföra radiomast eller anlägga 

luftledning, 
3. anlägga väg, parkeringsplats,  
4. uppföra helt ny byggnad, 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området, 
6. skada marktäcket, 
 

B. Förpliktelse med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken.  

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktigas att tåla sådana intrång i 
reservatet som: 
1. utmärkning av och information om reservatet 
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2. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter, 
enligt redovisning under rubriken dokumentation och uppföljning i till beslutet hörande 
skötselplan 

3. skötselåtgärder i enlighet med skötselplanen 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i 
reservatet (gäller även markägare och innehavare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. anordna tävling 
2. fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras bo 

och lekplatser eller samla ägg,  
3. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
4. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
5. tälta, ställa upp gömsle eller liknande mer än ett dygn, 
6. snitsla spår, anordna orienteringskontroller eller anordna tävlingar,  
7. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra 

grenar, 
8. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket, 
9. framföra fordon eller rida 
 
Punkt C2 utgör inte hinder för utövande av jakt. Föreskriften C9 utgör inte hinder för 
terrängtransport av fälld älg förutsatt att spårbildning ej sker. Detta förutsätter att fordon med 
lågt marktryck används och att lämpligt körstråk för uttransport väljs.  
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att i näringssyfte organiserat utnyttja området, 
samt för skolor och institutioner att regelmässigt utnyttja området för att utföra 
naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 
 
I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen meddela undantag 
från ordningsföreskrifterna under C. 
 
Ordningsföreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltningen eller för 
den del av länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med 
naturvårdsförvaltningen. 
 
Ovan angivna inskränkningar under A ska inte utgöra hinder för förvaltare att genomföra eller 
upphandla den skötsel som ska genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan. 

Föreskrifternas ikraftträdande 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft tre veckor efter den dag 
författningen utkommit från länets författningssamling. 
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Skäl för beslutet 

Historik 

I hela området finns äldre stubbar som visar att hela arealen påverkats av tidigare 
avverkningar. Några fasta fornlämningar finns inte noterade inom reservatsområdet, och 
enligt Hembygdskartan (1895) har här inte heller funnits ängs- eller åkermark. Med tanke på 
närliggande torp har dock området sannolikt på verkats av skogsbete. 
På botten av Bergvattsdalen går en gammal vinterväg. Några tecken på tidigare 
skogsbränder i området har inte hittats. 

Beskrivning av det omgivande landskapet 
Naturreservatet Bergvattsdalen ska betraktas som en ur naturvårdssynpunkt värdefull del av 
ett större skogslandskap med höga naturvärden. I detta storområde, kallat Fjornshöjdens 
storområde, är landskapet mycket kuperat, och karaktäriseras av långsmala sprickdalar i 
nord-sydlig till nordost-sydvästlig riktning med mellanliggande höjdryggar vars krön utgör 
delar av ett äldre peneplan. De enskilda höjdryggarna har en söndersprucken yta med gott 
om svackor, lodytor och små bergknallar. Sprickdalarna är smala, ofta med myrdråg, sump-
skogar eller små bäckar i dalbottnarna. Antalet större våtmarker är begränsat till ett fåtal 
mossar av ristuv-typ, vars storlek varierar mellan 5 och 10 hektar. Området tillhör geologiskt 
den Sydvästskandinaviska berggrundsprovinsens västra gnejssegment. Bergarterna utgörs 
främst av tonaliter och granodioriter av Åmålstyp med stråk av migmatiserade bergarter och 
gångar av pegmatit och granit. Även röda och grå, vanligen förgnejsade, graniter 
förekommer. Berggrunden överlagras av ett som regel tunt jordtäcke av sandig-moig morän. 
Högsta kustlinjen i trakten ligger ca 185 m ö h.  
 
Inom Fjornshöjdens storområde finns flera närbelägna gammelskogar som är beslutade 
naturreservat med liknande karaktär och biologiska värden som vid Bergvattsdalen. Dessa 
utgörs av Kesebotten, Fjornshöjden, Håltebyns brandfält, Deletjärnsåsens och Brännans 
naturreservat. Ett orört våtmarksområde vid Flatsmossen finns i nordvästra delen av 
storområdet och även detta har skyddats som naturreservat.  
Storområdet har en rik barrskogsfågelfauna med god representation av lövträdsgynnade 
arter. Samtliga i Sverige förekommande arter av hackspettar finns i området. Likaså finns 
flera spelplatser för tjäder, samt en relativt god förekomst av järpe och orre. Andra arter, 
utöver hackspettar och skogshöns som också upptagits i EU:s fågeldirektiv är slaguggla, 
pärluggla och sparvuggla.  
 
 
 
Beskrivning av naturreservatet 
Reservatsområdet utgörs av ett drygt 700 meter långt och knappt 300 meter brett 
naturskogsbestånd som är så gott som helt omgivet av ungskogar och kalhyggen. 
Naturreservatet sträcker sig från Hässjemyrhöjden i öster, över ett höjdområde, och slutar i 
väster på höjden mellan Krokvatts- och Bergvattsdalen. På tre ställen genomskärs området 
av djupa, nord-sydgående sprickdalar av  vilka Bergvattsdalen är den mest framträdande. 
Alla sprickdalarna har relativt omfattande västvända lodytor med intressant epilitvegetation 
av mossor, lavar och ormbunkar.  
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Reservatets fastmarksskog, cirka 24,5 hektar, består av äldre (100-120 år) granskog med 
gott inslag av lågor i olika dimensioner. Hela skogen har en rik förekomst av senvuxna 
granar. Fläckvis finns ansamlingar av lågor. På de magrare höjdryggarna finns små partier 
med tallskog (100-150 år) och inslag av hällmark. Inslag av asp, björk och rönn finns på 
sprickdalarnas sluttningar. Störst är inslaget längst i väster. På botten av Bergvattsdalen 
finns en långsmal lövrik sumpskog med klibbal och björk, samt senvuxen gran. Kärlväxtfloran 
i dalbottnarna är fläckvis kalkgynnad med förekomst av arter som gullpudra, ormbär, 
strutbräken, dvärghäxört, springkorn och skogstry. Den mest tydliga påverkan av kalk finns i 
den östligaste sprickdalen, som dessutom begränsas mot öster av en cirka 15 meter hög, 
mäktig lodvägg. Alldeles söder om den djupa sprickdalen finns en värdefull lövsumpskog 
med tydlig sockelbildning, gamla träd och ganska gott om döda lövträd. 
 
Naturvärdena i reservatet är knutna till den gamla granskogen med inslag av gamla grova 
lövträd.  
 
Följande naturtyper som ingår i habitatdirektivet i Natura 2000 finns representerade i 
området: 
 Lövsumpskog av fennoskandisk typ (9080)  0,5 ha 
 Västlig taiga (9010)   20 ha 
 
Beskrivning av reservatets gränser 
Reservatets gräns i väster beståndsgräns mellan yngre och äldre skog. Den norra gränse 
följer fastighetsgräns för Strömmer 1:38, och viker av mot norr där denna möter gränsen för 
Juskog 1:14. Hemmansgränsen följs knappt 100 meter, och viker sedan av mot nordost 
utmed beståndsgräns. Efter drygt 100 meter i beståndsgränsen viker reservatsgränsen av 
rakt österut, och träffar i rät vinkel skogsbilvägen upp mot Bengtehålan. Gränsen följer 
skogsbilvägen söderut dit en tänkt förlängning av fastighetsgränsen för Strömmer 1:38 möter 
vägen. Gränsen viker då av mot väster och följer fastighetsgräns för Strömmer 1:38. 

Motiv till skydd 
Området har ett stort botaniskt värde då det hyser hotade lavar, mossor och vedsvampar, 
vars biotopkrav återfinns i gamla granskogar med inslag av gamla grova lövträd och gott om 
död ved. Det föreslagna naturreservatet har även ett stort zoologiskt värde genom 
gammelskogens speciella förutsättningar som livsmiljö för fågelfauna och vedlevande 
insekter.  
 
Storområdet Fjornshöjden har bedömts som riksintressant avseende vedlevande skalbaggar. 
Värdena understryks ytterligare av mångfalden av hackspettar i stormområdet. Vitryggig 
hackspett, tretåig hackspett, mindre hackspett och gråspett har högt ställda krav på sin miljö, 
och uppträder i naturskogsliknande skogar med hög trädslagsvariation och stort inslag av 
gamla lövträd. Förekomsten av häckande gröngöling är även det en värdefull 
kvalitetsindikator i ett barrskogslandskap. Skogshönsen tjäder och järpe har även de 
påverkats negativt genom skogslandskapets ökade fragmentering, minskad areal gammal 
skog och minskad andel lövträd. Ett bevarande av naturskogens kvalitetéer är betydelsefull 
också för dessa arters förekomst inom området. 
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Länsstyrelsens bedömning 

Området vid Bergvattsdalen har uppmärksammats genom Skogsvårdsorganisationens 
nyckelbiotopsinventering. Reservatet innehåller de enligt EU:s  habitatdirektiv prioriterade 
naturtyperna Västlig taiga och Lövsumpskog .  
 
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område dels med tanke 
dess betydelse för helheten inom storområdet Fjornshöjden, och dels med tanke på att 
områdets naturkvalitéer endast kan bevaras genom att det undantages från skogsbruk och 
andra arbetsföretag som kan ha en negativ påverkan på mark, flora eller fauna.  
 
Proportionalitetsprincipen 
I reservatsbildningsprocessen ingår som en del att i alla frågor göra en vägning mellan 
enskilda och allmänna intressen med den utgångspunkten att det ska finnas en rimlig balans 
mellan de värden som ska skyddas genom förbudet/inskränkningen, och den belastning som 
förbudet/inskränkningen har för den enskilde. En sådan vägning sker alltid, även om den inte 
kommer till uttryck skriftligt. Länsstyrelsen menar att den avgränsning av reservatet som 
gjorts är riktig för att uppnå syftet med reservatet. Länsstyrelsens ställningstagande i denna 
del har skett med tillämpning av proportionalitetsprincipen. 

Skötsel och förvaltning 

Med stöd av 3 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252) fastställer 
länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen.  
 
Fastställelsen omfattar inte den ekonomiska utredningen, (se bilaga 4). 

Ärendets handläggning 

Skogsvårdsstyrelsen genomförde en nyckelbiotopinventering i området hösten 1996 och 
fann då höga naturvärden i området. I september 2000 kontaktades Länsstyrelsen av 
Skogsvårdsstyrelsen i Årjäng som fått en förfrågan från ägaren av Strömmer 1:38 om 
möjligheten till ekonomisk ersättning för skogen i den utpekade nyckelbiotopen. Efter samråd 
med Naturvårdsverket, och kontakt med ägarna för Juskog 1:14, som även de ställde sig 
positiva till reservatsbildning, påbörjades reservatsbildningsprocessen med värdering och 
förhandling. Hela reservatsområdet ägs idag av Staten genom Naturvårdsfonden.  

Yttranden från remissinstanserna 

Bland de remissinstanser som yttrat sig över förslaget tillstyrker Wermlands Ornitologiska 
Förening och Naturvårdsverket bildandet av naturreservatet. Årjängs kommun har i sin 
remiss inget att erinra mot förslaget.  
 
LRF:s Länsförbund i Värmland ställer sig bakom ett yttrande från LRF:s kommungrupp i 
Årjäng. LRF framför bl a följande synpunkter: 
- det är positivt att frågan om proportionalitetsprincipen berörs i förslaget 
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Sändlista 

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 

Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA 

Skogsvårdsstyrelsen i Värmland-Örebro län, Box 387, 651 09 KARLSTAD 

Lantmäterimyndigheten, Bryggaregatan 11, Box 1068, 651 15 KARLSTAD 

Vägverket Region Väst, Lokalkontor Värmlands län, Box 1051, 651 15 KARLSTAD 

Årjängs kommun, Box 906, 672 29 Årjäng  

Juskog AB, att. Lars Leonardsson, Bergsjösvängen 96, 415 21 Göteborg  mb 

Navarsvikens vvo, c/o Kjetil Janson, Bön 2, 670 10 Töcksfors mb 

Värmlands läns Jaktvårdsförbund, Box 65, 660 60 MOLKOM 

Lantbrukarnas Riksförbund, Länsförbundet i Värmlands län, Lillerud, 660 50 VÅLBERG 

Naturskyddsföreningen, länsförbundet i Värmland, Verkstadsgatan 1, 652 19 KARLSTAD 

Wermlands Ornitologiska Förening, Älvsborgsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN 

PLAN 

KME 

Reservatspärmen 

Förvaltningspärmen 

Naturvårdsregistret 

Värmlands läns författningssamlingar 







BESLUT 
 
 

2003-02-18 
 

 
 
 
Dnr 511-8637-00 
 

 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Miljöenheten 
 
 
Bilaga 3. Registeruppgifter 
 
Objektnamn Bergvattsdalen 
Objektnummer 17-99-061 
Skyddsform Naturreservat 
Län Värmland 
Kommun Årjäng 
Församling Östervallskog 
Läge 3 km sydost Östervallskogs kyrka 
Mittpunktskoordinater 1279523/6617013 
Kartblad Terrängkartan blad 11B SO 

Fastighetskartan blad 11B 3f 
Naturgeografisk region 28b, Kuperad sydlig boreal  
Kulturgeografisk 
region 

13, Värmlands mellanbygder 

Gräns Digitaliserade gränser finns att tillgå via Länsstyrelsen Värmland. 
  

Area 25 hektar, varav 24,5 hektar barrskog, 0,5 hektar sumpskog 
Fastigheter och 
fastighetsägare 

del av Juskog 1:14 
del av Strömmer 1:38 
Staten genom Naturvårdsfonden 

Kategori av sakägare Staten 
Skyddsföreskrifter Indispensabla totala: A1-6, C2-3, C10 

Indispensabla partiella: C2, C9 
Dispensabla:C1-C9 

Skyddsföreskrifter 
produktiv skogsmark 

A1, A5 

Planerade 
anläggningar 

Informationstavla 

Inventeringar, övrig 
dokumentation 

Nyckelbiotopsinventering  

Naturvårdsförvaltare Länsstyrelsen i Värmlands län 
   
Markslag och  
naturtyper (ha): 

  

Markslag Naturtyp enligt Natura 2000 Specifikation och arealer 
Skogsmark  Totalt 25 ha  
 Västlig taiga (9010) Naturskogsartad gammal granskog 

20 ha 
 Lövsumpskog (9080)                  Lövsumpskog 0,5 ha 
Vegetationstyp Granskog av blåbärsris-typ 

med fläckar av lågört-typ 
23 ha 

 Sumpbjörkskog av ris-gräs-typ 0,5 ha 



BESLUT 
 
 

2003-02-18 
 

 
 
 
Dnr 511-8637-00 
 

 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Miljöenheten 
 
 Tallskog av ljung-kråkbärsris-

typ 
1,5 ha 
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Bilaga 4. Skötselplan 

 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET BERGVATTSDALEN, ÅRJÄNGS KOMMUN 
 

Innehåll 
 

Syftet med naturvårdsförvaltningen .............................................................................1 
Beskrivning ..................................................................................................................2 

Historisk och nuvarande markanvändning ...............................................................2 
Indelning i skötselområden (beskrivning, mål och åtgärder)  

Uppföljning av kvalitetsmål och eventuella åtgärders effekt....................................... 
Information och tillgänglighet .......................................................................................5 
Utmärkning av naturreservatets gräns.........................................................................5 
Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder...................................5 
Tillsyn ..........................................................................................................................5 
Dokumentation ............................................................................................................5 
Finansiering av naturvårdsförvaltningen......................................................................6 
Skötselplanekarta……………….……………………………………………………………6 
Ekonomisk utredning…….…………………………………………………..…..….……….6 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel,  skötselplanekarta samt ekonomisk utredning. 
Skötselplanen bör revideras vart tionde år. Erfarenheter från naturvårdsförvaltningen 
eller naturvårdsbiologisk forskning kan påkalla en tidigare revision. 

Syftet med naturvårdsförvaltningen 
Att bevara och förstärka förutsättningarna för skogslevande arter som t ex  
hackspettar, skogshöns, vedlevande insekter och kryptogamer är den primära 
grunden för skötsel av naturreservatet.  
 
Viktigt är att skötseln av naturreservatet Bergvattsdalen i tillämpliga delar samordnas 
med skötseln av övriga områden inom storområdet Fjornshöjden för att upprätthålla 
lämpliga habitat och en för arterna gynnsam bevarandestatus. De fågelarter som 
pekats ut inom storområdet Fjornshöjden är följande: spillkråka, vitryggig hackspett, 
tretåig hackspett, gråspett, tjäder, orre, järpe, pärluggla, sparvuggla, bivråk och 
törnskata.  
 
En viktig del av syftet är också att uppnå och upprätthålla gynnsam bevarandestatus 
för naturtyperna västlig taiga och lövsumpskog. Naturtyperna skall ha en utbredning 
minst motsvarande nuvarande areal och innehålla tillräckligt av de strukturer och 
processer som är av betydelse för ingående typiska arter. Naturtypen västlig taiga 
prioriteras.  



 
SKÖTSELPLAN 
 
2003-02-18 
 

 
 
 
511-2271-01 
 

 
2 (6) 
 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Miljöenheten   

 
Syftet med naturvårdsförvaltningen innebär därför, dels ett bibehållande av den 
gamla naturskogen med rik förekomst av död ved och grova lövträd, och dels riktade 
insatser för att långsiktigt bibehålla och öka förekomsten av grova lövträd. 
 
På grund av områdets begränsade areal och dess läge långt från allmän väg  
kommer allmänhetens tillgång till området att vara relativt begränsad.  
 
Syftet ska nås genom att: 
 områdets skötsel grundas på bevarande av den gamla grandominerade skogen 

genom fri utveckling eller mindre naturvårdsåtgärder såsom selektiva 
ringbarkningar och avverkningar e t c för att gynna lövträd. 

Beskrivning  
Reservatsområdet är  ett drygt 700 meter långt och knappt 300 meter brett 
naturskogsbestånd som är så gott som helt omgivet av ungskogar och kalhyggen. 
Naturreservatet, som ligger på ungefär 150 m ö h, sträcker sig från Hässjemyrhöjden i öster, 
över ett höjdområde, och slutar i väster på höjden mellan Krokvatts- och Bergvattsdalen. På 
tre ställen genomskärs området av djupa, nord-sydgående sprickdalar av  vilka 
Bergvattsdalen är den mest framträdande. Alla sprickdalarna har relativt omfattande 
västvända lodytor med intressant epilitvegetation av mossor, lavar och ormbunkar.  
Reservatets fastmarksskog, cirka 24,5 hektar, består av äldre (100-150 år) granskog med 
gott inslag av lågor i olika dimensioner. Hela skogen har en rik förekomst av senvuxna 
granar. Fläckvis finns ansamlingar av lågor. På de magrare höjdryggarna finns små partier 
med tallskog (100-150 år) och inslag av hällmark. Betydande inslag av asp, björk och rönn 
finns på sprickdalarnas sluttningar. Störst är inslaget längst i väster. På botten av 
Bergvattsdalen finns en långsmal lövrik sumpskog med klibbal och björk, samt av senvuxen 
gran. Kärlväxtfloran i dalbottnarna är fläckvis kalkgynnad med förekomst av arter som 
gullpudra, ormbär, strutbräken, dvärghäxört, springkorn och skogstry. Den mest tydliga 
påverkan av kalk finns i den östligaste sprickdalen, som dessutom begränsas av en cirka 15 
meter hög, mäktig lodvägg mot öster. Alldeles söder om den djupa sprickdalen i öster finns 
en värdefull klibbalsumpskog med tydlig sockelbildning, gamla träd och ganska gott om döda 
lövträd. 
 
Naturvärdena i reservatet är knutna till den gamla granskogen med visst lövinslag.  
Merparten av området har varit påverkats av tidigare avverkningar och gamla stubbar finns 
över hela området. Några tecken på tidigare skogsbränder har inte hittats.  
 
Följande naturtyper som ingår i habitatdirektivet i Natura 2000 finns representerade i området: 
 Västlig taiga (9010)    20 ha 
 Lövsumpskog av fennoskandisk typ (9080)  0,5 ha 
 
För administrativa data se bilaga 3 till reservatsbeslutet. 

Historisk och nuvarande markanvändning 
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Spridda gamla stubbar visar på tidigare avverkningar i form av plockhuggning. Genom 
Bergvattsdalen  går en gammal vinterväg. Inga fornlämningar finns registrerade i området. 

Skötselområden 
Reservatet har delats upp i 3 skötselområden, med något olika skötselinriktningar. 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär och naturvärde. 
 
Skötselområde 1 
Området är knappt 4 hektar stort och består till större del av en äldre grandominerad 
och lövrik (10 %) skog i en brant östsluttning. I norra delen finns ett magrare, 
talldominerat (60 %) parti. Död ved finns i form av själgallrande klena granlågor. De 
grova asparna har en ganska rik epifytflora, men den långsiktiga överlevnaden hos 
både den och asparna själva äventyras genom den tätnande granskogen som på sikt 
kommer att konkurrera ut lövträden.  
 
Kvalitétsmål 
Lövandelen skall öka jämfört med nuvarande nivå till ca 15 % och de äldre/gamla 
lövträdens livslängd skall förlängas. I området skall finnas minst 5 aspar med sådan 
solexponering att de kan utgöra en lämplig miljö för asppraktbagge.  
 
Åtgärder 
Selektiva åtgärder som t.ex. ringbarkning av gran genomförs i den lövrika delen av 
området. Granar runt gamla lövträd, främst aspar, prioriteras. Syftet är att lövträdens 
livslängd ökar, att ljusinsläppet ökar, att lövandelen ökar samt att bildandet av död 
granved påskyndas. 
 
Skötselområde 2 
Merparten av de 14,5 hektaren är 120 år gammal naturskogsartad granskog med gott 
om död ved. På mindre bergknallar finns tallskog av samma ålder. Spridda björkar 
och aspar samt enstaka litet kärr med klibbal, gran och björk finns också inom 
området. Naturvärdena är huvudsakligen knutna till den rika förekomsten på 
granlågor, senvuxna granar, den fuktiga miljön i sprickdalarna och kryptogamfloran 
på sprickdalarnas lodytor. I södra kanten finns åtminstone en grov asp med kläckhål 
av asppraktbagge. I skötselområdet finns också flera revir av järpe. Granskogen är 
på flera håll rik på hänglavar med bl a fertil garnlav. 
 
Kvalitétsmål 
Bibehålla de enstaka gamla lövträden i området genom att öka ljusinsläppet och 
minska konkurrensen från gran närmast lövträden.  
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Åtgärder 
Selektiva åtgärder som t.ex. ringbarkning av gran genomförs i den lövrika, östra 
delen av området. Granar runt gamla lövträd, främst aspar, prioriteras. Syftet är att 
livslängden ökar på lövträden, att ljusinsläppet ökar, att lövandelen ökar samt att 
bildandet av död granved påskyndas. 
 
Skötselområde 3 
Merparten av de 6,5 hektaren är en bergknalle vars branta sidor har gott om lodytor. 
Skogen på en stor del av sluttningarna är en 40-årig granskog med 50 % inslag av 
björk, men vissa partier är helt grandominerade. På toppen av den markerade 
bergknallen finns ett mindre parti 120-årig tallskog av hällmarkstyp. I sydvästra delen 
finns sumpskog med klibbal, björk och gran. 
 
Kvalitétsmål 
Lövdominerad skog i den lövrika centrala delen och tallskog på toppen. Sumpskogen 
skall ha mer än 50 % lövträd. 
 
Åtgärder 
Avverkning eller ringbarkning av gran i de lövrika delarna av sluttningarna och i 
sumpskogen. 
 
Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden för de i området förekommande naturtyperna samt för  
hotklassade arter som observerats inom området. 
 

Rangordnade 
intresseaspekter 

Internationell status 
(Natura 2000) 

 

Definitioner Prioriterad 
naturtyp 

Ingår i 
nätverket 

 

Naturtyper:    
Lövsumpskog (9080) X   
Västlig taiga (9010) X  
 Habitatart/ 

fågeldirektivet 
 Rödlistad 

Arter:    
Tretåig hackspett X X X (VU) 
Gråspett X X  
Spillkråka X X  
Orre X X  
Tjäder X X  
Aspgelélav   X (NT) 
Västlig njurlav   X (NT) 
Asphättemossa   X (NT) 
Vedtrappmossa   X (NT) 
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Information och tillgänglighet 

 
Nuläge: 
Särskilda anordningar för information och tillgänglighet för allmänheten saknas för 
närvarande. Naturreservatet ligger långt från allmän väg, och de enskilda vägar som 
leder fram till områdets närhet har så pass begränsad kvalitet att de under stora delar 
av året är avstängda. 
 
Mål:  
Tillgängligheten till naturreservatet för den intresserade allmänheten kommer även 
framledes att vara beroende av att de enskilda vägarna är farbara och inte 
avstängda. Tillgängligheten kommer inte att förbättras. 
 
Åtgärder:   
Enkel informationstavla vid vägen öster om reservatet. 
 

Utmärkning av naturreservatets gräns 
 
Utmärkning skall utföras enligt svensk standard (SIS 031522). 
 

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 
År 1 Markering av reservatets gränser 
År 2 Informationstavla 
År 1-5 Manuella naturvårdsåtgärder i skötselområde 1, 2 & 3 
 

Tillsyn 

 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet. För uppgiftens 
utförande bör lokal tillsynsman eller motsvarande engageras. 
 

Dokumentation 
 
Naturvårdsförvaltaren dokumenterar utförda skötselåtgärder, tillsyn över föreskrifter, 
uppföljning av skötsel- och kvalitetsmål samt kostnader för och finansiering av 
verksamheten.  
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Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig dokumentation 
utförs. 
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Staten bekostar utmärkning av reservatets gränser samt tillsyn, löpande underhåll 
och grundläggande dokumentation.  
Kostnader för de åtgärder som redovisas i skötselplanen fastsälls inte i och med 
beslutet om skötselplanen. 
 
 
SKÖTSELPLANEKARTA 

Skötselområden 
 
EKONOMISK UTREDNING AV PLANERADE ÅTGÄRDER 
 
ÅTGÄRDER PRIO ÅR KOSTNAD (SKR) 
Gränsmarkering 1 1 30.000 
Tillsyn 1 1-10 1.000/år 
Informationstavla 2 2 15 000 
Dokumentation 1 5 10.000 
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Artlista 
 

Lista över signal- och rödlistade arter, noterade vid 
Bergvattsdalen, Årjängs kommun 

 
Nedan förtecknas de arter som hittats inom gränserna för naturreservatet 
Bergvattsdalen. De arter som är rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det 
latinska namnet. Kategorierna och namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2000 
(Gärdenfors. U., ArtDatabanken, SLU Uppsala). 
 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus  (VU)  
Gråspett Picus canus 
Tjäder Tetrao urogallus 
Järpe Bonasia bonasia 
Omvråk Buteo buteo (bo) 
 
Insekter 
Asppraktbagge Descarpentriesina variolosa  (NT)  
 
Kärlväxter 
Knärot Goodyera repens 
Ormbär Paris quadrifolium 
Springkorn Impatiens noli-tangere 
Gullpudra Chrysosplenium alternifolium 
Dvärghäxört Circaea alpina 
Strutbräken Matteuccia struthiopteris 
Svartbräken Asplenium trichomanes 
Skogstry Lonicera xylosteum 
Blåsippa Hepatica nobilis 
Skogssallat Mycelis muralis 
 
Lavar 
Aspgelélav Collema subnigrescens  (NT) 
Västlig njurlav Nephroma laevigata  (NT) 
Kortksftad ärgspik Microcalicium ahlneri 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata 
Grynig blåslav Hypogymnia physodes 
Korallav Sphaerophorus globosus 
Skinnlav Leptogium saturninum 
Lunglav Lobaria pulmonaria 
Liten spiklav Calicium parvum 
Bårdlav Nephroma parile 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Garnlav Alectoria sarmentosa (fertila exemplar) 
Grynig filtlav Peltigera collina 
Kattfotslav Arthonia leucopellaea 
Gammelgranslav Lecanactis abietina 
Rostfläck Arthonia vinosa 
Skriftlav Graphis scripta 
 
Svampar 
Vedticka Phellinus viticola 
Barkticka Oxyporus corticola  
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Mossor 
Vedtrappmossa Anastrophyllum hellerianum (NT) 
Asphättemossa Orthotrichum gymnostomum (NT) 
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus 
Krushättemossa Ulota crispa 
Mörk husmossa Hylocomium umbratum 
Skogshakmossa Rhytidiadelphus subpinnatus 
Långfliksmossa Nowellia curvifolia 
Platt fjädermossa Neckera complanata 
Grov fjädermossa Neckera crispa 
Klippfrullania Frullania tamarisci 
 
Uppgiftslämnare:  Johan Bohlin, Roger Gran, och Peter Andreasson (Taigaekologerna). 
 




	Beslut
	Syfte
	Inskränkningar och föreskrifter
	A. Beslut med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet. 
	B. Förpliktelse med stöd av 7 kap. 6§ miljöbalken. 
	C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet (gäller även markägare och innehavare av särskild rätt). 

	Föreskrifternas ikraftträdande
	Skäl för beslutet
	Historik
	Beskrivning av det omgivande landskapet
	Beskrivning av reservatets gränser

	Motiv till skydd
	Länsstyrelsens bedömning
	Proportionalitetsprincipen


	Skötsel och förvaltning
	Ärendets handläggning
	Yttranden från remissinstanserna
	Hur man överklagar
	Sändlista

	Registeruppg.pdf
	Objektnamn
	Naturvårdsförvaltare
	Skogsmark


	artlista.pdf
	Artlista
	Fåglar
	Insekter
	Asppraktbagge Descarpentriesina variolosa  (NT) 
	Kärlväxter
	Dvärghäxört Circaea alpina
	Strutbräken Matteuccia struthiopteris



	Lavar
	Svampar
	Mossor
	Uppgiftslämnare:  Johan Bohlin, Roger Gran, och Peter Andreasson (Taigaekologerna).

	Skötselplan Bergvattsdalenxx.pdf
	Bilaga 4. Skötselplan
	Innehåll
	Syftet med naturvårdsförvaltningen
	Beskrivning 
	Historisk och nuvarande markanvändning

	Skötselområden
	Skötselområde 1
	Kvalitétsmål
	Tabell 1. Prioriterade bevarandevärden för de i området förekommande naturtyperna samt för  hotklassade arter som observerats inom området.
	Rödlistad

	Information och tillgänglighet
	Utmärkning av naturreservatets gräns
	Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder
	Tillsyn
	Dokumentation
	SKÖTSELPLANEKARTA

	Skötselområden




