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Länsstyrelsen                                Enligt sändlista 
 Värmland 
Naturvårdsenheten 
Fredrik Wilde 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7  054 – 19 70 00 (växel) 054 – 19 70 90 miljo@s.lst.se 
651 86 KARLSTAD  054 – 19 72 72 (direkt)   

 

 
Bildande av naturreservatet Ulvfjället, Säffle kommun 
 

BESLUT 

 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara Ulvfjället 
som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Det aktuella området 
avgränsas med den svarta heldragna linjen på karta i bilaga 2.  
 
Naturreservatets namn skall vara Ulvfjället. 

Syfte 

Syftet med Ulvfjällets naturreservat är att långsiktigt säkerställa och utveckla naturskogsartad 
gammal barrskog med lövinslag, med särskilt värde för fauna och flora. Detta för att dessa 
skogsmiljöer innehåller många skyddsvärda arter med starkt reducerad förekomst i det 
brukade skogslandskapet. Ett bevarande med den inriktningen innebär att barrdominerade 
naturskogsbestånd i stort sett lämnas orörda och substrat som gamla lövträd gynnas och död 
ved nyskapas. Vidare skall lövträdskontinuiteten tillgodoses på lång sikt genom att lövträd 
gynnas genom olika skötselåtgärder. Målet är att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de 
skyddsvärda arterna som är kända i området (se bilaga 5) vilket innebär att de lever kvar i 
området i livskraftiga bestånd eller att naturreservatet Ulvfjället är en viktig värdekärna i 
landskapet med för arterna lämplig livsmiljö.  

Inskränkningar och föreskrifter 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 
§§ miljöbalken att följande inskränkningar 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 förutom åtgärder som anges i skötselplanen 
2. schakta, tippa, fylla ut, nydika, anordna upplag eller omarrondera marken, i det fall det 

inte sker med stöd av skötselplan för reservatet 
3. uppföra radiomast eller anlägga luftledning 
4. uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området 
6. bedriva viltvårdande åtgärder eller utfodring 

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



BESLUT 
 
 

2006-02-06 
 

 
 
 
Dnr 511-421-01 
 

 
2 (7) 
 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Naturvårdsenheten 
 

 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktigas att tåla sådana intrång i 
reservatet som: 
1. utmärkning av och information om reservatet 
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 och om ordningen i övrigt (gäller även markägare och innehavare av särskild 
rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att: 
1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker eller plocka mossor, lavar och 

vedsvampar, 
2. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra 

grenar, 
3. framföra fordon, 
4. skada eller borttaga naturföremål eller ytbildning eller skada marktäcket,  
5. i näringssyfte organiserat utnyttja området, samt för skolor och institutioner att 

regelmässigt utnyttja området för att utföra naturvetenskapliga eller andra undersökningar. 
 
Punkt C2 utgör inte hinder för passröjning under förutsättning att inte naturvärden påverkas 
negativt och att åtgärden sker i samråd med reservatsförvaltaren. Föreskriften C3 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.  
Länsstyrelsen kan meddela undantag från ordningsföreskrifterna under C5. 
 
Ordningsföreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltningen eller för 
den del av länsstyrelsens regionala miljöövervakning som utförs i samråd med 
naturvårdsförvaltningen. 
Ovanstående inskränkningar 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 det att de 
utkom från trycket i länets författningssamling. 

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.  
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Fastställelsen omfattar inte den ekonomiska utredningen, (se bilaga 4.2). 

BAKGRUND 

 
Beskrivning av naturreservatet 
Reservatsområdet ligger på ett höjdläge (en av Säffle kommuns högsta punkter) med 
sluttningar åt alla håll, ca 10 km nordväst Långseruds kyrka. Området ligger mellan 190 och 
307 meter över havet. I västra delen sluttar terrängen brant mot väster. Av områdets ca 62 
hektar utgörs ca 60 hektar av skogsmark. Höjdplatån består av en mager hällmarkstallskog 
med en liten myr i centrala delen. Hög andel av hällmarksbeståndet består av gamla träd i 
form av pansarbarkstallar med grovgreniga kronor. Död ved, främst tallågor, torrakor och 
grantorrträd, finns här och var men i begränsad omfattning. I centrala delen finns en liten myr. 
 
Västbranten innehåller rikligt med asp, gammeltall och gran. Död ved, lodytor och block 
förekommer allmänt. Flertalet signal- och rödlistade arter är funna i branten, bl.a. vit 
vedfingersvamp, stor aspticka, gränsticka och aspgelélav. Den rika förekomsten av död ved 
och det västvända, solexponerade läget gör området gynnsamt för ved- och barklevande 
insekter. I centrala och södra delen (skötselområde 6 i skötselplan) finns variationsrik skog 
som består av tät, ogallrad granskog som bryts av med rejäla luckor bestående av kala hällar 
eller kraftig ljungvegetation. I dessa luckor finns gamla tallöverståndare och lövträd i olika 
åldrar, främst björk men även enstaka asp och rönn. Här och var finns också grova 
lövhögstubbar. Det öppna och solexponerade läget gynnar vedlevande insekter och av 
hackmärkena efter spettar att döma, finns en rik vedfauna.  
Reservatet innehåller det av EU prioriterade skogsmiljön Västlig taiga vars areal uppgår till 
ca 33 hektar. 

Beskrivning av det omgivande landskapet 

Ulvfjället är centralt belägen i en trakt med hög andel nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt. 
Skogslandskapet är brandpräglat och ett stort antal gamla aspar är spridda i terrängen. 
Flertalet har lämnats föredömligt vid skogsbruksåtgärder genom åren vilket bl.a. har gynnat 
skalbaggen asppraktbagge och gråspett, som förekommer med flera par i trakten. 
Landskapsavsnittet är ett av landets sista där det i början på 2000-talet, samtliga 
hackspettarter årligen häckar vilket mer än väl avspeglar områdets naturkvalitéer.  
I detta storområde, här kallat Bjursjön - Gillertjärn, är landskapet mycket kuperat, och 
karaktäriseras av långsmala sprickdalar i nord-sydlig riktning med mellanliggande 
höjdryggar. De enskilda höjdryggarna har en söndersprucken yta med gott om svackor, 
lodytor och små bergknallar. Sprickdalarna är smala, ofta med myrdråg, sumpskogar eller 
små bäckar i dalbottnarna. Antalet större våtmarker är begränsat till ett fåtal mossar vars 
storlek varierar mellan 5 och 10 hektar. Området tillhör geologiskt den Sydvästskandinaviska 
berggrundsprovinsens västra gnejssegment. Bergarterna utgörs främst av tonaliter och 



BESLUT 
 
 

2006-02-06 
 

 
 
 
Dnr 511-421-01 
 

 
4 (7) 
 

 
Länsstyrelsen                                 
 Värmland 
Naturvårdsenheten 
 

 
granodioriter av Åmålstyp med stråk av sura vulkaniter och den mer basiska grönsten 
metagabbro. Berggrunden överlagras av ett som regel tunt jordtäcke av sandig-moig morän.  
 
Inom Bjursjön - Gillertjärn finns flera närbelägna gammelskogar med liknande karaktär och 
biologiska värden som vid Ulvfjället. Länsstyrelsen har tidigare skyddat tre närbelägna 
skogsområden som naturreservat; Bjursjöhöjden (75 ha), Segolstorpshöjden (interimistiskt 63 
ha) och Gillertjärn (38 ha). Utöver reservaten finns ytterligare tre nya reservatsförslag 
(Ulvfjället inräknat) och fyra biotopskydd beslutade av Skogsvårdsstyrelsen samt två s.k. 
vitryggområden som pekats ut på Bergvik Skog AB:s marker. Här inriktas skötseln så att 
lövskog rik på död ved utvecklas. 
 
Länsstyrelsen vill i naturskyddsarbetet prioritera objekt i särskilt värdefulla trakter/landskap 
där omfattande naturkvalitéer finns och/eller där skyddsarbete redan påbörjats. Därför 
framstår reservatsbildningen av Ulvfjället, i komplement med övriga befintliga och blivande 
naturreservaten Segolstorpshöjden, Lilla Örtjärnskogen, Gillertjärn och Bjursjöhöjden, som 
en naturlig och prioriterad del av naturskyddsarbetet i området. 

Historik 

Skogens struktur, brandstubbar och uppgifter från kartor och muntliga källor vittnar om att 
skogslandskapet omkring Ulvfjället tidigare präglats av skogsbränder. Den mänskliga 
påverkan i området har en lång historia. I omgivningarna finns flera lämningar efter gamla 
torp. Strax söder om reservatet finns en torplämning kallad "Bäckehagen". Här föddes Frans 
Johannesson 1865. Han föddes med obrukbara ben och kallades därför "Krypen". Hans byxor 
var skinnskodda och på handlovarna hade han bakdelen av ett par galoscher. När han 
förflyttade sig fick han hasa sig fram. Trots detta handikapp, hjälpte han till att bruka jorden. 
Frans dog 1942. Nära högsta toppen på Ulvfjället finns en fornlämningsliknande stensättning 
samt en på stenar uppallad stenhäll som enligt lokalbefolkningen användes vid 1900-talets 
början som stomme till predikstol vid "friluftsgudstjänster" på platsen.  
Skogen på Ulvfjället har säkerligen använts för uttag av virke och brännved genom tiderna. 
På höjdplatån har dock uttaget varit sparsamt de senaste hundra åren eftersom flertalet tallar 
uppnår en ålder av 200 - 250 år. Det moderna skogsbruket har satt relativt sparsamma spår i 
området. En liten yta i söder består av hygge och en del areal i östra delarna av reservatet 
utgörs av skog i gallringsålder. 
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MOTIVERING 
 
Motiv till skydd 
Genom ett omfattande och till övervägande delar rationellt skogsbruk har många biotoper 
minskat kraftigt i omfattning och sammanhängande skogsområden fragmenterats. För växt- 
och djurlivet viktiga strukturer och processer som var vanliga före ett aktivt brukande av 
skogen håller på att försvinna. Processer som eld och översvämning som i naturtillståndet är 
viktiga för föryngrande av skogsekosystemen, har i det närmaste upphört. 
  
Genom en reservatsbildning vid Ulvfjället bevaras en koncentration av äldre bestånd där 
kvarvarande äldre skog endast i begränsad omfattning påverkats av skogsbruk. Vidare skapas 
nya möjligheter att genom skötsel gynna lövträden i området. Ulvfjället är också en viktig 
pusselbit i storområdet Bjursjön - Gillertjärn där en koncentration av värdefulla skogsmiljöer 
förekommer.  
 
Området har ett stort botaniskt värde då det hyser ett stort antal hotade kryptogamer och 
vedsvampar, vars biotopkrav återfinns i naturskogar med stort 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. Värdena understryks ytterligare av mångfalden av hackspettar i området. Tretåig 
hackspett och mindre hackspett har högt ställda krav på sin miljö, och uppträder i 
naturskogsliknande skogar med hög trädslagsvariation och stort inslag av gamla lövträd. 
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 kvalitéer är betydelsefull också för dessa arters förekomst inom området. 
 
För de arter som är knutna till barrskogens sena successionsstadier, såväl som till brännor och 
lövrika stadier, med krav som inte tillgodoses i den brukade skogen, är ytterligare reduktion 
av biotopareal troligen förödande för deras långsiktiga överlevnad. Skogsbruk i de 
naturskogsartade bestånden skulle därför vara ett allvarligt hot mot bevarandet av den 
biologiska mångfalden i området. 
 
Reservatet innehåller prioriterade naturtypen västlig taiga utpekad i EU:s habitatdirektiv.  
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område vars naturkvalitéer 
endast kan bevaras genom att det undantages från skogsbruk och arbetsföretag som påverkar 
mark, flora och 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 
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Bilaga 3. Skötselplan 

 
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET ULVFJÄLLET, SÄFFLE KOMMUN 
 
Skötselplanen omfattar denna textdel med skötselplanekarta längst bak. Skötselplanen bör 
revideras vart tionde år. Erfarenheter från naturvårdsförvaltningen eller naturvårdsbiologisk 
forskning kan påkalla en tidigare revision. 
 
SYFTET MED NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Syftet med Ulvfjällets naturreservat är att långsiktigt säkerställa och utveckla naturskogsartad 
gammal barrskog med lövinslag, med särskilt värde för fauna och flora. Detta för att dessa 
skogsmiljöer innehåller många skyddsvärda arter med starkt reducerad förekomst i det 
brukade skogslandskapet. Ett bevarande med den inriktningen innebär att barrdominerade 
naturskogsbestånd i stort sett lämnas orörda och substrat som gamla lövträd gynnas och död 
ved nyskapas. Vidare skall lövträdskontinuiteten tillgodoses på lång sikt genom att lövträd 
gynnas genom olika skötselåtgärder. Målet är att gynnsam bevarandestatus upprätthålls för de 
skyddsvärda arterna vilket innebär att de lever kvar i området i livskraftiga bestånd eller att 
naturreservatet Ulvfjället är en viktig värdekärna i landskapet med för arterna lämplig 
livsmiljö.  
Allmänhetens tillgång till området skall utökas, liksom möjligheten att få information om 
områdets naturvärden. 
 
Syftet ska nås genom att: 
 områdets skötsel grundas på bevarande och utvecklande av de gamla barrdominerade 

skogarna genom småskaliga naturvårdsåtgärder såsom ringbarkningar och avverkningar 
etc. för att gynna lövträd och skapa död ved. 

 genom lämpliga anordningar markera reservatet, information till allmänheten samt öka 
tillgängligheten till området. 

 
 
BESKRIVNING 
Reservatsområdet ligger på ett höjdläge med sluttningar åt alla håll, ca 10km nordväst 
Långseruds kyrka. Området ligger mellan 190 och 307 meter över havet. I västra delen sluttar 
terrängen brant mot väster. Av områdets ca 62 hektar utgörs ca 60 hektar av skogsmark. 
Höjdplatån består av en mager hällmarkstallskog med en liten myr i centrala delen. Hög andel 
av hällmarksbeståndet består av gamla träd i form av pansarbarkstallar med grovgreniga 
kronor. Död ved, främst tallågor, torrakor och grantorrträd, finns här och var men i begränsad 
omfattning. I centrala delen finns en liten myr. Västbranten innehåller rikligt med asp, 
gammeltall och gran. Död ved, lodytor och block förekommer allmänt. Flertalet signal- och 
rödlistade arter är funna i branten, bl.a. vit vedfingersvamp, stor aspticka, gränsticka och 
aspgelélav. Den rika förekomsten av död ved och det västvända, solexponerade läget gör 
området gynnsamt för ved- och barklevande insekter.  
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I centrala och södra delen (skötselområde 6) finns variationsrik skog som består av tät, 
ogallrad granskog som bryts av med rejäla luckor bestående av kala hällar eller kraftig 
ljungvegetation. I dessa luckor finns gamla tallöverståndare och lövträd i olika åldrar, främst 
björk men även enstaka asp och rönn. Här och var finns också grova lövhögstubbar. Det 
öppna och solexponerade läget gynnar vedlevande insekter och av hackmärkena efter spettar 
att döma, finns en rik vedfauna. 
 

SKÖTSELOMRÅDEN 

Reservatet har delats upp i 14 skötselområden med den huvudsakliga skötselinriktningen som 
syftar till att gynna gamla lövträd och öka andelen död ved. 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde, artfynd (signal- och 
rödlistade insekter, kärlväxter och kryptogamer), miljökvalitétsmål och skötselåtgärder. De 
arter som är rödlistade är försedda kategoriförkortning efter det latinska namnet. Kategorierna 
och namnen följer Rödlistade arter i Sverige 2000 (Gärdenfors. U. (red.) 2000, 
ArtDatabanken, SLU Uppsala). 
 
Skötselområde 1 
Gles sumpskog/myr på ca 0,6 hektar med senvuxna tallar, granar och björkar. Större delen 
utgörs av myrimpediment. I södra delen finns enstaka klena grantorrträd, granlågor och 
lövhögstubbar, främst björk men även någon enstaka klibbal.  
 
Arter 
Bronshjon Callidium coriaceum    
Vågbandad timmerbock Semanotus undatus  
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  
Glansfläck Arthonia spadicea  
Kattfotslav Arthonia leucopellia  
Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Korallav Sphaerophorus globosus  
 
Kvalitetsmål 
På längre sikt bör området innehålla ökad mängd senvuxna gamla träd och bibehållen eller 
ökad lövandel som en följd av naturlig succession. 
 
Åtgärder 
Fri utveckling tills vidare.  
 
 
Skötselområde 2 
Välsluten och bitvis flerskiktad, äldre granskog på ca 1 hektar i svag östsluttning. Inslag av 
björk, tall och enstaka rönn och sälg. Östra delen utgörs av ett bäckdråg. Spridda brandstubbar 
vittnar om tidigare brandpåverkan. Inga moderna skogsbruksåtgärder har genomförts i 
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området. Granlågor förekommer spritt i beståndet, både vindfällen och rötlågor i olika 
nedbrytningsstadier. 
 
Arter 
Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Garnlav Alectoria sarmentosa  
Kattfotslav Arthonia leucopellia   
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri  
Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium  
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis  
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
 
Kvalitetsmål 
Inom ca 30 år bör skötselområdet innehålla minst 20 % död ved av totala volymen. Substrat i 
form av granlågor i olika nedbrytningsstadier ska öka. 
 
Åtgärder 
Ett antal granar bör ringbarkas i beståndet fördelat i tid och rum, medan övrigt lämnas orört 
tills vidare för utvecklande av naturskogskaraktär. 
 
 
Skötselområde 3 
Ca 40-årig blåbärsgranskog på ca 1,6 hektar i nordostsluttning med inslag av enstaka björk. 
Inslag av hällar skapar viss luckighet. 
 
Kvalitetsmål 
När beståndet uppnår ca 100 år bör skogen innehålla minst 10 % död ved. Den lövandel som 
förekommer bör inte minska. 
 
Åtgärder 
Skogsområdet lämnas i stort sett orört tills vidare. Gynna dock de enstaka lövträden genom 
ringbarkning av gran runt dessa. 
 
 
Skötselområde 4 
Gammal tallskog på ca 18,2 hektar med vildmarkskaraktär på höjdläget av Ulvfjället. Stort 
inslag av stora berghällar karaktäriserar delområdet. Skogen är mager och markvegetationen 
är en blandning av lavrik typ, blåbärstyp och ljungtyp. Naturvärdena ligger framförallt i den 
rikliga förekomsten av gammeltall. Flertalet pansarbarkstallar som utvecklat grov- och 
spärrgrenig krona finns. Åldern på de äldsta träden bedöms ligga uppåt 300 år. Inslag av gran, 
björk och enstaka asp, rönn och enbuskar förekommer också. Tillgången på död ved är 
begränsad men död tallved finns här och var i form av lågor och torrakor. Koncentrationer av 
granlågor förekommer på några ställen i sydöstsluttningen. Även grantorrträd och 
björkhögstubbar förekommer. Starka indikationer på tjäderlek finns i området. Stort antal 
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betade tallar, natträd med rikligt med spillning under och slitna hällar med fjädrar och 
spillning, vittnar om områdets betydelse för tjäder. Passande nog har även spillning efter 
"ulven" hittats högst upp på ”fjället”. 
 
Arter 
Tjäder Tetrao urogallus    
Tretåig hackspett Picoides tridactylus (VU)  
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  
Garnlav Alectoria sarmentosa   
Tallticka Phellinus pinicola   
 
Kvalitetsmål 
Tallskogens naturskogskaraktär bör öka. Detta uppnås genom ökad andel död ved och gamla 
träd. Variationen i beståndets slutenhet bör också bibehållas. Inom en 30- årsperiod bör 
andelen död ved ligga kring 10 % av totala volymen. Lövandelen bör inte minska den 
närmaste 10-årsperioden. Viktiga naturskogselement som ska öka är solexponerad 
gammeltall, solexponerade talltorrakor och tallågor med god markkontakt samt grantorrträd.  
 
Åtgärder 
För att påskynda bildningen av död tallved ringbarkas och fälls äldre (ej gammal) tall. För att 
öka solexponeringen bör vissa granar ringbarkas runt grova gammeltallar.  
 
 
Skötselområde 5 
Gammal granskog på ca 1,6 hektar i sydostsluttning med inslag av enstaka tall, björk, rönn 
och klibbal. I norra delen råder välutvecklad självgallring vilket skapat rikligt med död 
granved, främst klena dimensioner. Olika nedbrytningsgrader förekommer, från nyligen 
stambrutna rötlågor till gamla murkna, levermossbevuxna lågor. En liten bäck rinner igenom 
området och mynnar i en liten trädbevuxen myr i södra delen. Södra delen av området ger ett 
mer städat intryck. Här finns också en gammal körväg där virke transporterats. 
 
Arter 
Vedticka Phellinus viticola   
Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
Grön Sköldmossa Buxbaumia viridis   
 
Kvalitétsmål 
Inom ca 30 år bör skötselområdet innehålla minst 20 % död ved av totala volymen. Substrat i 
form av granlågor i olika nedbrytningsstadier bör öka. 
 
Åtgärder 
Beståndet lämnas orört tills vidare för utvecklande av naturskogskaraktär. 
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Skötselområde 6 
Variationsrik grandominerad skog på ca 6,9 hektar i småkuperad terräng med bitvis högt 
lövinslag. Delområdet består av två delar, dels tät, ogallrad granskog som bryts av med rejäla 
luckor. I dessa luckor finns ofta hällmark med gamla tallöverståndare och gamla lövträd, 
främst björk men även enstaka asp och rönn. Här och var finns också grova lövhögstubbar av 
främst björk men även asp förekommer. Det öppna och solexponerade läget i luckorna gynnar 
vedlevande insekter och av hackmärkena efter spettar att döma, finns en rik vedfauna. I 
sydvästra delen finns en liten bergbrant med riklig aspförekomst i och nedanför med god 
åldersspridning. Dock är beskuggande gran på väg upp i aspkronorna. Partier med ung björk 
finns också.  
 
Arter 
Asppraktbagge Poecilonota variolosa   
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
Västlig hakmossa Rythidiadelphus loreus   
 
Kvalitetsmål 
När bestånden uppnår en medelålder på ca 100 år är strukturerna naturskogslika. Målet är att 
få en variationsrik och lövrik skog med både välslutna och solöppna partier. Lövandelen bör 
ökas till ca 30 %. Skogen bör då innehålla ca 20 % död ved av total vedvolym. Huvuddelen 
utgörs av död gran i olika nedbrytningsstadier.  
 
Åtgärder 
Med en naturvårdsskötsel där gran ringbarkas runt lövträd och stamtäta granpartier lämnas 
orörda för självgallring, kommer naturvärdena att öka ytterligare och förstärka befintliga 
värden.  
 
 
Skötselområde 7 
Stamtät medelålders granskog på 1,5 hektar med begynnande självgallring. Området har 
fuktigt mikroklimat pga. hydrologin då delområdet är beläget i en svacka med ett bäckdråg i 
botten. Inslag av en hel del björk, al och enstaka grova gamla aspar finns. 
 
Kvalitetsmål 
Beståndet bör innehålla ca 20 % död ved av totala volymen vid ca 100 års ålder. Lövandelen 
utgör ca 50 % dagens ca ska inte minska under denna period. 
 
Åtgärder 
Manuella naturvårdsåtgärder genomförs med några års intervall med syftet lövandelen höjs 
t.ex genom ringbarkning eller motsv. av gran. Särskilt vikigt är att friställa grov asp.  
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Skötselområde 8 
Grandominerad skog på ca 2,6 hektar i Ulvfjällets sydostsluttning. Inslag av björk, tall och 
enstaka asp, klibbal och rönn. Skogen är välsluten med några luckor i form av hällar i 
utkanterna. Markfuktigheten är övervägande frisk och markvegetationen domineras av 
blåbärsris. Lågor och högstubbar förekommer spridda i beståndet med några koncentrationer. 
I södra delen finns en stamtät liten sumpskog med rikt lövinslag.  
 
Arter 
Stor aspticka Phellinus populicola NT  
Vedticka Phellinus viticola   
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  
Skinnlav Leptogium saturninum   
Kattfotslav Arthonia leucopellia   

Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Bårdlav Nephroma parile   
Gulnål Chaenotheca brachypoda  
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri  

 
Kvalitetsmål 
Området bör innehålla 20% död ved av totala volymen inom en 30-års period och under 
denna tid ska inte lövandelen minska. 
 
Åtgärder 
Gran bör ringbarkas kring vissa värdefulla lövträd, främst asp. Övrigt lämnas orört tills 
vidare. 
 
 
Skötselområde 9 
Relativt tät, medelålders grandominerad skog på ca 2 hektar med inslag av björk, asp och tall. 
Bitvis är lövinslaget stort vilket skapar bra förutsättningar att skapa naturvärden genom vissa 
åtgärder. Liten förekomst av hassel förekommer. 
 
Kvalitetsmål 
Vid en beståndsålder på ca 100 år bör lövandelen uppgå till minst 30 % och andelen död ved 
bör vara kring 20 %. 
 
Åtgärder 
Stor del av granen bör avverkas och/eller ringbarkas. Allt löv lämnas och en viss andel björk 
ringbarkas. Stamtäta granpartier utan lövförekomst lämnas dock orörda för självgallring. 
Läget i sydsluttningen gör det gynnsamt att skapa en blandskog rik på död lövved. Hassel 
gynnas vid åtgärder. 
 
 
Skötselområde 10 
Varierat område som huvudsakligen består av bergbrant med gransvackor och magra 
trallhöjder. Aspdominerade partier förekommer i branten. Området är ca 10,8 hektar stort. I de 
lägre delarna finns mossklädda stenblock och lodytor samt ett mindre sumpskogsparti. I vissa 
delar finns rikligt med granlågor, grantorrträd, asplågor och lövhögstubbar. Området har stor 
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betydelse för vedlevande svampar, mossor och epifytiska lavar. Det västvända läget gynnar 
vedinsektfaunan vilken antas vara rik.  
 
Arter 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT  
Tallticka Phellinus pini   
Stor aspticka Phellinus populicola NT  
Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa NT  
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri  
Garnlav Alectoria sarmentosa   
Kattfotslav Arthonia leucopellaea  
Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Liten spiklav Calicium parvum   

Aspgelélav Collema subnigrescens NT  
Lunglav Lobaria pulmonaria   
Osepterad kvistspik Phaeocalicium praecedens  
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  
Korallav Sphaerophorus globosus  
Norrlandslav Nephroma arcticum  
Mörk husmossa Hylocomium umbratum  
Krushättemossa Ulota crispa   
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus  

 
Kvalitetsmål 
Naturskogskaraktären bibehålls och utvecklas naturligt genom fri utveckling. Lövandelen ska 
inte minska. 
 
Åtgärder 
Branten lämnas i stora delar orörd. Dock bör vissa delar röjas eller ringbarkas på gran för att 
gynna aspar. 
 
 
Skötselområde 11 
Medelålders granskog på ca 2 hektar med bitvis högt lövinslag. 
 
Arter 
Jättesvampmal Scardia boletella   
 
Kvalitetsmål 
Vid en ålder på ca 100 år bör skötselområdet innehålla ca 20% död ved huvudsakligen av 
gran. Lövandelen uppgår till minst 30 %. 
 
Åtgärder 
För att öka naturvärdena bör lövet gynnas genom manuella naturvårdsåtgärder som 
ringbarkning av gran. 
 
Skötselområde 12 
Södra delen består av granskog på ca 3 hektar medan det norrut övergår i ungskog. Hela 
delområdet bör i första hand ingå som buffertzon mot branten för bibehållande av 
mikroklimatet i vissa partier. 
 
Kvalitetsmål 
På sikt bör hela delområdet bestå av gammal skog med naturskogskaraktär. Lövandelen 
uppgår till ca 20 % då hela skötselområdet har en medelålder på ca 100 år. 
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Åtgärder 
Röjning/ringbarkning av barr runt lövträd. Övrigt lämnas orört tills vidare. 
 
 
Skötselområde 13 
Ca 15-årig ungskog på ca 5,6 hektar bestående av gran, tall och bitvis betydande lövinslag 
(främst björk). Lövandelen uppgår till ca 10 % i dagsläget. Nordvästra delen är mer 
talldominerad. Västra delen innehåller en hel del hällar vilket skapar variation. Enstaka rönn 
och sälg förekommer i anslutning till hällmarker. I kanten av den gamla tallskogen på 
Ulvfjället har unga tallar dött av gremeniella. 
 
Kvalitetsmål 
Vid mogen ålder skall delområdet utvecklat naturskogskaraktär med en lövandel på ca 10-
20%. 
 
Åtgärder 
Lövet gynnas genom friröjning från barr runt lövträd. Övrigt lämnas orört tills vidare. 
 
 
Skötselområde 14 
Hygge med spridda granplantor. Enstaka undervegetation finns kvar efter avverkningen. Liten 
förekomst av lövträd. 
 
Kvalitetsmål 
Vid en medelålder på ca 100 år har delområdet utvecklat naturskogskaraktär med så hög 
lövandel som möjligt. 
 
Åtgärder 
Lövuppslag gynnas vid framtida åtgärder. 
 
 
INFORMATION OCH TILLGÄNGLIGHET 
Nuläge: 
Särskilda anordningar för information och tillgänglighet för allmänheten saknas för 
närvarande. 
 
Mål:  
Naturreservatet är lättillgängligt för den intresserade allmänheten, bl.a. genom en väl 
underhållen vandringsled. Information om områdets naturtyper, typiska förekommande växter 
och djur samt gällande föreskrifter lämnas på informationstavla.  
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Åtgärder:   
P-plats anvisas vid vägslutet av skogsbilvägen väster om reservatet. En stig drages och 
markeras genom skogen fram till reservatets gräns och i en rundslinga i det övre höjdpartiet 
centralt i reservatet. Vid P-platsen placeras en enkel informationstavla, innehållande 
information om området, dess natur och kultur samt reservatets föreskrifter.  
 
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 1-3 Iordningställande av P-plats och stig, samt informationstavla 
År 1-5 Manuella naturvårdsåtgärder  
 
TILLSYN 
Naturvårdsförvaltaren skall utöva fortlöpande tillsyn av reservatet.  
 
DOKUMENTATION 
Naturvårdsförvaltaren dokumenterar årligen utförda skötselåtgärder, tillsyn över föreskrifter, 
uppföljning av skötsel- och kvalitetsmål inklusive de i skötselplanen fastställda nyckeltalen 
samt kostnader för och finansiering av verksamheten.  
Vidare skall naturvårdsförvaltaren ansvara för att naturvetenskaplig dokumentation utförs. 
 
FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 
Beräknade kostnader och planerad finansiering för naturvårdsförvaltningen fördelas dels på 
de löpande skötselåtgärderna, dels på restaureringsåtgärderna.  
Staten bekostar utmärkning av reservatets gränser, iordningställande av parkeringsplats, 
informationstavla och vägvisning samt tillsyn, löpande underhåll och grundläggande 
dokumentation.  
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Skötselområden 
 

 



  
 KONSEKVENSUTREDNING Bilaga 4 
   
  511-421-01  
Miljöavdelningen   
Naturvårdsenheten 
Fredrik Wilde   
  
  
  

 

 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7 054-19 70 00 (växel)  054-19 70 90 miljo@s.lst.se 

651 86  KARLSTAD  054-19 72 72 (direkt) 

 

Konsekvensutredning enligt 27§ verksförordningen 
(1995:1322) av förslag till föreskrifter för 
naturreservatet Ulvfjället, Säffle kommun. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet 
Ulvfjället. Enligt 27§ verksförordningen skall Länsstyrelsen göra 
en konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. 
Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning av de föreskrifter 
som har karaktären normföreskrifter, d v s de som riktar sig till 
allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna innebär vissa begränsningar för allmänheten utöver 
allemansrätten. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador 
på naturvärdena inte uppkommer. 

Effekter 

Föreskrifternas påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket 
begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader för 
allmänheten, berörda markägare eller kommunen.. Kostnader för 
skyltning och andra anordningar finansieras genom Naturvårdsverkets 
anslag för skötsel av naturvårdsobjekt. 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
Länsstyrelsen Värmland Våxnäsgatan 5-7  054 – 19 70 00 (växel)   
651 86 KARLSTAD  054 – 19 72 72 (direkt) 054 – 19 70 90 lansstyrelsen@s.lst.se 

 

Bilaga 5. Artlista 
Lista över signal- och rödlistade arter, observerade vid Ulvfjället, Säffle 
kommun 
 
Nedan förtecknas de arter som noterats inom gränserna för naturreservatet på Ulvfjället. 
Arterna är endera förtecknade i Fågeldirektivet, är rödlistade eller indikerar en skyddsvärd 
skogsmiljö (Skogsstyrelsen 2000). De arter som är rödlistade är försedda förkortning av 
hotkategori efter det latinska namnet. Kategorierna och namnen följer Rödlistade arter i 
Sverige 2005 (Gärdenfors. U. ArtDatabanken, SLU Uppsala). 
 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU 
Tjäder Tetrao urogallus   
Järpe Bonasia bonasia 
Gråspett Picus canus  
 
Insekter 
Asppraktbagge Descarpentriesina variolosa   
Bronshjon Callidium coriaceum   
Jättesvampmal Scardia boletella  
Vågbandad timmerbock Semanotus undatus  
 
Svampar 
Kandelabersvamp Clavicorona pyxidata NT 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT  
Stor aspticka Phellinus populicola NT  
Vit vedfingersvamp Lentaria epichnoa NT  
Vedticka Phellinus viticola   
Tallticka Phellinus pini   
Rävticka Inonotus rheades 
 
Lavar  
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri  
Garnlav Alectoria sarmentosa   
Glansfläck Arthonia spadicea  
 

 
Korallav Sphaerophorus globosus  
Kattfotslav Arthonia leucopellaea  
Gammelgranslav Lecanactis abietina  
Liten spiklav Calicium parvum   
Aspgelélav Collema subnigrescens NT  
Lunglav Lobaria pulmonaria NT  
Osepterad kvistspik Phaeocalicium praecedens  
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  
Korallav Sphaerophorus globosus  
Norrlandslav Nephroma arcticum  
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  
Skinnlav Leptogium saturninum   
Kattfotslav Arthonia leucopellia   
Bårdlav Nephroma parile   
Gulnål Chaenotheca brachypoda  
 
Mossor 
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis  
Mörk husmossa Hylocomium umbratum  
Krushättemossa Ulota crispa   
Västlig hakmossa Rhytidiadelphus loreus  
Vågig sidenmossa Plagiothecium undulatum  
Stubbspretmossa Herzogiella seligeri  
Kantvitmossa Sphagnum quinquefarium  

 
 
 
 
 
Uppgiftslämnare: Roger Gran och Fredrik Wilde 
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Länsstyrelsen  
  Värmland Hur man överklagar 
Naturvårdsenheten  
  
  

 

 

 

 

Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till regeringen, 
Miljödepartementet. 

 

OBS! 

SKRIVELSEN SKALL DOCK SKICKAS ELLER LÄMNAS TILL 
LÄNSSTYRELSEN. 

 

- För att Ert överklagande skall kunna tas upp till prövning måste Er 
skrivelse ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av beslutet. 

- Tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom ärendets diarienummer 
(numret överst till höger på beslutet). 

- Underteckna skrivelsen, gör namnförtydligande samt uppge postadress och 
telefonnummer. Telefonnummer till Er arbetsplats bör också anges. 

 

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet år Er. 

Behöver Ni fler upplysningar om hur man överklagar kan Ni ringa eller skriva 
till Länsstyrelsen. Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av 
beslutet. 
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