
  
BESLUT 

   

1(5)

                                                2006-04-03                         511-97-04  
Miljöavdelningen   
Naturvårdsenheten 
Johan Bohlin   
  
  
  

 

 
 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Enhetens e-postadress 

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

651 86  KARLSTAD  054-19 70 68 (direkt) 

Bildande av naturreservatet Normyrarna, Torsby kommun 
 
Länsstyrelsens beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det 
område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Reservatets gränser 
utmärks i fält efter inmätning/förrättning av Lantmäteriet. 
 
Reservatets namn skall vara naturreservatet Normyrarna. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
Namn Naturreservatet Normyrarna 
Län Värmland 
Kommun Torsby 
N2000-beteckning - 
Lägesbeskrivning 10 km nordost Stöllet 
Församling/Socken Norra Ny socken 
Topografisk karta 13DSV 
Ekonomisk karta 13D1d och 13D2d 
Naturgeografisk region 30a 
Fastigheter Nedre Värnäs 1:28 
Areal 61,5 hektar 
Förvaltare Länsstyrelsen 
  

 
Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet Normyrarna är att bevara de värdefulla livsmiljöerna västlig taiga och 
aapamyr i ett gynnsamt tillstånd. Död ved, gamla grova träd, vattenståndsfluktuation och 
naturliga flöden skall förekomma i en för naturtyperna gynnsam omfattning, och livsmiljöerna 
skall ha en sådan kvalitet att gynnsam bevarandestatus bibehålls för områdets växt- och 
djurarter. Friluftsliv i enlighet med allemansrätten skall kunna bedrivas i hela reservatet. 
 
Skälen för beslutet  
Naturreservatet Normyrarna bildas för att bevara områdets biologiska mångfald genom att vårda 
och bevara områdets mosaik av myr och gamla naturskogar. Att de utpekade  biologiska värdena 
i området fortfarande finns kvar här beror på frånvaron av modernt skogsbruk. En förutsättning 
för ett långsiktigt bevarande och en utveckling av Normyrarnas biologiska kvaliteter är att 
skogsbruk framledes inte bedrivs inom området, samt att myrarnas hydrologi inte påverkas av     
t ex skyddsdikning eller markavvattning. 
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De föreskrifter som föreslås för naturreservatet  innebär att pågående markanvändning på den 
berörda delen av fastigheten avsevärt försvåras, vilket i sin tur innebär att markägaren har rätt 
till ersättning från staten. Naturreservat är i det fallet den lämpligaste formen av långsiktigt 
skydd för områdets naturvärden. En mindre del av området är sedan tidigare skyddad av 
Skogsvårdsstyrelsen genom ett beslut om biotopskydd (MB 7 kap. 11 §), vilket kvarstår efter 
beslutet om naturreservat. 
 
De skogsbestånd som finns i områdets mosaik av skog och myr har inte på lång tid påverkats av 
skogsbruk i nämnvärd omfattning. Möjligen har skogen stått i princip orörd sedan området 
senast brann under det stora brandåret1868. Idag finns här en i stora delar talldominerad 
barrskog med stor åldersvariation och gott om död ved. Månghundraåriga furor, silvriga torrakor 
och brända gamla tallstubbar sedan senaste branden blandas med yngre gran och björk på blötare 
partier. Naturskogen är hemvist för hotade och sällsynta arter som påverkas negativt av 
skogsbruk. Med hänsyn till områdets naturvärden är det viktigaste skälet för skydd att ge skogen 
ett långsiktigt skydd mot skogsbruk och annan påverkan med negativa effekter på den, och de 
arter som lever där.  
 
En gynnsam utveckling av naturskogens värden uppnås genom skogens naturliga åldrande med 
en ökande mängd död ved och ett bibehållande av andelen lövträd. Samtidigt uppfylls kraven 
enligt EU:s habitat- och fågeldirektiv på en gynnsam bevarandestatus för utpekade naturtyper 
och arter. 
 
För att de värden som finns i naturreservatet skall få ett långsiktigt skydd, och för att syftet med 
reservatet skall uppnås, behöver de föreskrifter som anges under rubriken ”Föreskrifter” ovan 
gälla i reservatet.  De inskränkningar i markägarnas rätt som bildande av naturreservatet innebär 
anses inte gå längre än vad som krävs för att syftet med skyddet av området skall tillgodoses. 
Länsstyrelsens ställningstagande i denna del har skett med tillämpning av proportionalitets-
principen. 
 
Reservatsföreskrifter 
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. Föreskrifter enligt  7 kap. 5 § miljöbalken  om inskränkningar i den rätt att använda mark- 
och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet..  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
 
1. bedriva någon form av skogsbruk,  
2. bedriva täkt och annan verksamhet som förändrar områdets ytformer som att schakta, tippa, 

gräva, dika eller anordna upplag 
3. anlägga luftledning, 
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4. uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området, 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
7. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 
 
Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för förvaltaren att genomföra de åtgärder som 
erfordras för reservatets vård och skötsel. Föreskrifterna utgör inte heller något hinder för 
löpande underhåll av den skogsbilväg som avgränsar reservatet i öster. 
 
Föreskriften A5 utgör inte hinder för helikopterkalkning med grovkalk i Grundtjärnen. 

B. Föreskrifter enligt  7 kap. 6§ miljöbalken om förpliktelser för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter att tåla sådana intrång som:  

1. gränsmarkering av, vägvisning, p-plats, markerad led och information om reservatet 
2. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30§ miljöbalken om rätten att färdas och vistas i, samt om 
ordningen i reservatet i övrigt (gäller även markägare och innehavare av särskild rätt).  

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det i naturreservatet förbjudet att: 
1. insamla evertebrater, t ex skalbaggar och landmollusker, 
2. samla in mossor, lavar och vedsvampar, 
3. skada eller borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra grenar, 
4. 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 

5. sätta upp plakat, tavla, affisch, skylt eller göra inskrift 
 
I samband med naturvetenskapliga undersökningar kan länsstyrelsen meddela undantag från 
ordningsföreskrifterna under C. 
 
Ordningsföreskrifternas ikraftträdande 
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder ikraft tre veckor efter den dag 
författningen utkommit från trycket i länets författningssamling. 
 
Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken (SFS 1998:1252) fastställer 
länsstyrelsen bifogad skötselplan.  
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Bilagor 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Områdesbeskrivning 
4. Skötselplan 
5. Konsekvensutredning 
6. Hur man överklagar 
 
 
Sändlista 
Hans Persson, Värnäs 27, 680 51 STÖLLET 

Gunilla Gerdin, Värnäs 26, 680 51 STÖLLET 

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Skogsstyrelsen, Region Svea, Box 387, 651 09 KARLSTAD 

Torsby kommun, 685 80 TORSBY 

Lantmäteriet, Box 288, KARLSTAD 

Nedre Värnäs viltvårdsområde, c/o Håkan Eles, Värnäsmon 27, 680 51 STÖLLET  

Norra Ny fiskevårdsområdesförening, c/o Anders Nillroth, Björby 2, 680 51 STÖLLET 

Värnäs-Stölletvägarnas samfällighetsförening, c/o Håkan Eles, Värnäsmon 27, 680 51 
STÖLLET 

Värmlands läns Jaktvårdsförbund, Box 65, 660 60 MOLKOM 

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

Nordvärmlands Friluftsområde, Industrivägen 11, 680 60 SYSSLEBÄCK 

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

Wermlands Ornitologiska Förening, c/o Jan Rees, Mossgatan 115, 654 66 KARLSTAD 

Värmland Botaniska Förening, c/o Per Larsson, Fallängsvägen 39 A, 671 51 ARVIKA 

Ulf T. Carlsson, Älvsborgsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN 

Planeringsenheten, 2 ex. 

Enheten för areella näringar 
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Normyrarna  
 

Beskrivning av en skogs- och myrmosaik   
öster om Stöllet, Torsby kommun 
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Bakgrund 
Normyrarna ligger i en del av Norra Ny socken med osedvanligt hög koncentration av gamla 
skogsbestånd med höga naturvärden. Området har tidigare uppmärksammats i samband med 
länsomfattande myrinventering (Sjörs 1989), ornitologisk myrinventering (Ehrenroth 1980) 
och den rikstäckande våtmarksinventeringen (Grundéus 1994). I alla tre inventeringarna 
bedömdes våtmarkskomplexet  vid Normyrarna vara av högsta värdeklass/riksintresse. 
Under 1990-talet genomförde Skogsvårdsorganisationen en landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker. Merparten av det aktuella områdets produktiva 
skogsmark pekades då ut som nyckelbiotop (se karta). Den här beskrivningen avser den del av 
området som föreslås bli naturreservatet Normyrarna. 
 

 
Flygbild över Normyrarna och gränsen för det föreslagna naturreservatet  (heldragen röd linje) 
Snedstreckat rött = nyckelbiotop 
Blått = biotopskyddsområde 
 
Allmän beskrivning av naturvärdena 
Det föreslagna naturreservatet omfattar totalt cirka 61,5 hektar som är en mindre del av ett 
stort skogs- och myrkomplex med höga naturvärden. I Våtmarksinventeringen för Värmlands 
län har områdets myrar fått värdeklass 1.   
Flertalet skogspartier i området är myrholmar med varierande storlek. Skogen är till stor del 
gammal (100-150 år) brandpåverkad, talldominerad barrskog med många flerhundraåriga 
överståndare av tall och en generation av senvuxen gran därunder. Många av de gamla 
tallarna är 200-300 år gamla och bär spår efter tidigare bränder. Med undantag av små arealer 
längst i öst och väst är området i stort opåverkat av skogsbruk sedan senaste branden 1868. 
 
Myrmarkerna i områdets västra och centrala delar domineras av flarkkärr och flarkgölar som i 
den centrala delen är stora och terassformigt uppbyggda. I den här delen växer mycket vass 
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och gräsull samt ängsnycklar, snip, strandlummer och brakved. Att notera är också fyndet av 
brunag – nordligaste lokalen i Värmland! Den här delen av Normyrarna är mycket fågelrik 
med förekomst av t ex gluttsnäppa, grönbena, gulärla, enkelbeckasin, storspov, trana och 
slaguggla. 
Våtmarkerna i östra delen av området är fattigare och av tallmosse-typ. 
 
Naturtypernas ungefärliga fördelning inom området är: 
 
Skog  18,2 ha 
Myr  37,3 ha 
Vatten  6,0   ha 
 
Summa   61,5 hektar 
 

 
Karta över delområden 
 
Delområden 
Områdets fastmark har delats upp i nio mindre delområden (se karta). För att bibehålla 
naturvärdena bör skogen på myrholmarna i stort sett lämnas orörd. För att förstärka 
naturvärdena kan det i vissa delar vara värdefullt med mindre åtgärder för att gynna de gamla 
tallarna, solbelysta tallågor och påskynda utvecklandet av död ved.  
 
Några fornlämningar finns inte registrerade inom det föreslagna naturreservatet.  
 
 
 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde, artfynd, 
miljökvalitétsmål och skötselåtgärder. De arter som är rödlistade är försedda 
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kategoriförkortning efter det latinska namnet. Kategorierna och namnen följer 
Rödlistade arter i Sverige 2000 (Gärdenfors. U. (red.) 2000, ArtDatabanken, SLU 
Uppsala).  
 
Delområde 1 (1,7 hektar) 
Området utgör östra delen av liten moränås som mot nordost övergår i myr. Ganska tät och 
risig gallringsskog som i den västra delen är runt 90 år i västra delen och i östra delen 50 år.  I 
västra delen finns ett litet inslag av björk. Inga arter har noterats , och skogen har liten mängd 
död ved.  
 
Arter 
- 
 
Delområde 2 (2,4 hektar) 
Liten moränkulle med brandpräglad 150-årig naturskog strax väster om Norbäcken. I 
övergången mellan fastmark och myr finns runt kullen en hänglavsrik gransumpskog. I den 
grandominerade naturskogen på kullen finns dels många gamla tallar, och dels ett drygt 30-
procentigt inslag av gamla björkar med grov bark.  Enstaka asp och sälg finns också. 
 
 
Arter 
Garnlav Alectoria sarmentosa  - allmän på gran 
Aspgelélav Collema subnigrescens NT  - enstaka fynd på asp 
Skinnlav Leptogium saturninum  - enstaka fynd på asp 
Lunglav Lobaria pulmonaria  - enstaka fynd på asp och sälg 
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT  - enstaka fynd på asp och sälg 
Bårdlav Nephroma parile   - enstaka fynd på asp och sälg 
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri - enstaka fynd på gammal tallstubbe 
Vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida NT - enstaka fynd på gran 
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Delområde 2 
 
 
Delområde 3 (0,3 hektar) 
Liten myrholme med gammal tallskog och litet inslag av björk. Många gammeltallar (200-300 
år) och silvergrå torrakor. Enstaka grova tallågor och gamla stubbar med brandljud finns. Hela 
området inkluderat i inventeringen av urskogsartade områden. 
 
Arter 
Fiskgjuse   - bo i tall 
 
 



                                                                                                                                      Dnr 511-97-04 
                                                                                                                                    GB nr 17-5060 
                                                                                                                          Bilaga 3  

 
Delområde 3 
 
Delområde 4 (1,3 hektar) 
Gammal talldominerad skog med många gammeltallar på minst 200 år. Gott om torrtallar och 
torrgranar samt träd med bohål. Brandstubbar förekommer även de tämligen allmänt. Delar av 
området inkluderade i inventeringen av urskogsartade områden. 
 
Arter 
Grynig blåslav Hypogymnia farinacea  - enstaka fynd 
 

 
Slaguggla  
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Delområde 5 (0,5 hektar) 
Kantskog mot myr. 
 

 
Delområde 6 
 
Delområde 6 (17,6 hektar) 
Naturskogsartad och ca 125 år gammal talldominerad skog med många gamla ( > 200 år) 
tallöverståndare. I nordöstra delen ett parti med tallsumpskog. I hela delområdet finns gott om 
torrakor, brandstubbar och tallågor. I sydvästra kanten, samt nära Grundtjärnen finns ett större 
inslag av gran. Delar av området inkluderade i inventeringen av urskogsartade områden. 
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Arter 
Bollvitmossa Sphagnum wulfianum  - enstaka fynd 
 
Skinnlav Leptogium saturninum  - enstaka fynd på asp 
Korallblylav Parmeliella triptophylla  - enstaka fynd på asp 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT  - enstaka fynd på gammal tallstubbe 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - enstaka på block 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT - enstaka på gran 
 

 
Delområde 6 
 
Delområde 7, delvis biotopskydd (4,6 hektar) 
Ett ganska omväxlande naturskogsbestånd med gamla tallar (350 år) och en generation yngre 
gran under. I sydväst finns ett parti grov högstammig granskog, och i sydöst rikligt med 
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glasbjörk. Förekomsten av brandstubbar och lågor är över lag måttlig. Delar av området 
inkluderade i inventeringen av urskogsartade områden. 
 
Arter 
Bollvitmossa Sphagnum wulfianum  - enstaka fynd 
 
Gammelgranlav Lecanactis abietina  - flera fynd på äldre gran 
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri  - ett fynd på gammal gran 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT  - flera fynd på gamla tallstubbar 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT - enstaka fynd på björkhögstubbe 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - flera fynd på björk 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT - enstaka fynd på gran 
Garnlav Alectoria sarmentosa  - enstaka på gran 
 
Kötticka Leptoporus mollis  - enstaka på granlåga 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus  - enstaka på granlåga 
Vedticka Phellinus viticola   - enstaka på granlåga 
 
Delområde 8, delvis biotopskydd (2,3 hektar) 
Utmed skogsbilvägen står en 130-årig tallskog, och i sydvästra hörnet finns en del 
tallsumpskog samt en liten myrholme med åldersvarierad tallnaturskog. I hela området finns 
rätt mycket död ved i form av lågor, torrakor och högstubbar. 
 
Arter 
Skinnlav Leptogium saturninum  - enstaka på gammal asp 
Korallrot  Corallorhiza trifida  - enstaka fynd 
 
 
Delområde 9 (0,4 hektar) 
45-årig björkdominerad ungskog. 
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Grönbena 
 
Totallista över noterade arter 
 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU  
Slaguggla Strix uralensis  NT 
Gluttsnäppa Tringa nebularia 
Grönbena Tringa glareola 
Storspov Numenius arquata 
Enkelbeckasin Gallinago gallinago 
Trana Grus grus 
Gulärla Motacilla flava 
Orre Lyrurus tetrix 
Spillkråka Dryocopos martius 
 
Kärlväxter 
Korallrot Corallorhiza trifida 
Gräsull Eriophorum latifolium 
Snip Trichophorum alpinum 
Brunag Rhynchospora fusca 
Ängsnycklar Dactylorhiza incarnata 
Strandlummer Lycopodium inundatum 
 
Svampar 
Kötticka Leptoporus mollis   
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus   
Vedticka Phellinus viticola    
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT   
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Lavar 
Garnlav Alectoria sarmentosa   
Aspgelélav Collema subnigrescens NT   
Skinnlav Leptogium saturninum   
Lunglav Lobaria pulmonaria   
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT   
Bårdlav Nephroma parile    
Kortskaftad ärgspik Microcalicium ahlneri  
Vitgrynig nållav Chaenotheca subroscida NT  
Gammelgranlav Lecanactis abietina   
Knottrig blåslav Hypogymnia bitteri NT  
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT   
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT  
Skuggblåslav Hypogymnia vittata 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT   
 
Mossor 
Bollvitmossa  Sphagnum wulfianum 
 
 
Totalt har 26 signalarter (varav 10 rödlistade) noterats i området. 
 
Inventerat av Björn Ehrenroth, Egon Jakobsson samt flera kortare fältbesök av Johan Bohlin 
Text : Johan Bohlin (texten bygger till stor del på protokoll från nyckelbiotops- och 
urskogsinventeringen) 
Foto: Johan Bohlin, Dan Mangsbo och Egon Jakobsson 
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET NORMYRARNA 

1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet Normyrarna är att bevara de värdefulla livsmiljöerna västlig taiga och 
aapamyr i ett gynnsamt tillstånd. Död ved, gamla grova träd, vattenståndsfluktuation och 
naturliga flöden skall förekomma i en för naturtyperna gynnsam omfattning, och livsmiljöerna 
skall ha en sådan kvalitet att gynnsam bevarandestatus bibehålls för områdets växt- och 
djurarter. Friluftsliv i enlighet med allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet. 

2 Beskrivning av bevarandevärden 

2.1 Administrativa data 

Objektnamn Naturreservatet Normyrarna   
DOS-nummer 17-5060   
Kommun Torsby   
Markslag och 
naturtyper: 

 (hektar) (hektar) 

    
Skogsmark    
Produktiv skog   18,2 
 Tallskog 9,9  
 Barrblandskog 7,9  
 Lövrik barrskog 0,4  
    
Våtmark    
 Ristuvemyr, barrskogsmyr, mjukmattemyr, 

fastmattemyr och lösbottenmyr 
 37,3 

    
Vatten Dystrof tjärn och bäck   6,0 
    
Total areal   61,5 

2.2 Markanvändning 

Enligt tidigare markägare har skogen stått i princip orörd sedan senaste branden 1868.  Det stora 
antalet grova och gamla (300-400 år) tallar tyder på att området inte påverkats i större 
omfattning av vare sig dimensionsavverkningar eller senare plockhuggning. Några gamla 
grånade, meterhöga tallstubbar finns dock i området, vilket visar att visst uttag (kanske för eget 
bruk) av virke förekommit.  
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På de delar av våtmarkerna som var lämpliga och åtkomliga för slåtter bedrevs tidigare slåtter, 
men några mer handfasta lämningar efter den perioden finns inte kvar idag. 

2.3 Områdets bevarandevärden 

2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

Skogen i området har en stor åldersvariation, trädslagvariation och gott om död ved. På torrare 
partier uppe på åsarna finns en flerskiktad gles tallskog där en äldsta generation på 300 gamla 
träd ger karaktär åt bestånden. Här finns också gott om grova lågor och stora torrakor. På 
friskare mark kommer ett större inslag av gran och enstaka lövträd av asp, rönn och sälg. Många 
av granarna är ganska små och senvuxna.  Sumpskogarna ut mot myrarna  är generellt  yngre än 
skogarna på fastmarken. De domineras av gran med ett litet inslag av björk. 
 
Månghundraåriga furor, silvriga torrakor och brända gamla tallstubbar sedan senaste branden 
blandas med yngre gran och björk på blötare partier. I hela området finns gott om död ved och 
gamla träd med betydelse för de rödlistade och hotade arter som finns i området. Mosaiken av 
naturskogar och lite rikare våtmarker ger också förutsättningar för en artrik fågelfauna.  
 
Våtmarkerna i området har i våtmarksinventeringen för Värmlands län fått värdeklass 1. 
Området kallas Gärsjömyren och Normyrarna och beskrivs som ett extremt mosaikartat 
våtmarkskomplex där myrmarken är uppsplittrad av talrika skogsklädda fastmarksholmar. De 
olika våtmarkstyperna har därutöver en mosaikartad fördelning sinsemellan. Topogena kärr är 
den dominerande våtmarkstypen.  
 
I den myrfågelinventering som gjordes 1979 klassades området som riksintressant ur 
ornitologisk synpunkt. 

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar finns dokumenterade inom området. 

3 Bevarandemål och åtgärder 

3.1 Äldre barrskog (29 hektar, delområde 2-8) 

Hela området är en småskalig mosaik av skog och myr varför barrskogsbestånden är naturligt 
begränsade och omgivna av myr.  I alla bestånd finns spår efter tidigare bränder, och i merparten 
av dem finns överståndare av tall som överlevt en eller flera skogsbränder. Naturskogsartade 
barrskogsbestånd med gamla solexponerade tallar, och grov solexponerad tallved i sydvända 
kanter. Med tanke på förekomst av raggbock och skrovlig flatbagge i närliggande områden med 
gammal tall bör skötseln även här  inriktas på att skapa lämpliga substrat. Norra Ny socken är 
också ett område som i ”Åtgärdsprogrammet för insekter på gammal tallved” särskilt pekas ut 
som ett område där åtgärder för de utpekade arterna bör genomföras.  
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3.1.1 Kvalitétsmål  

Naturskog med överståndare av tall, solexponerade gamla tallar och solexponerad grov tallved i 
syvända kanter. I genomsnitt mer än 15 kubikmeter död ved per hektar. Förekomst av raggbock 
och skrovlig flatbagge. Under förutsättning att det är praktiskt genomförbart bör ett brandpräglat 
bestånd skapas i området. 

3.1.2 Åtgärder 

Fäll en del gran i sydvända lägen för att öka solexponering på tall. Lägg ut grov tallved i 
sydvända lägen. Den ditförda veden skall läggas i koncentrationer, inte jämnt utspritt över 
området. Naturvårdsbränning i lämpligt bestånd för skapande av brandpräglad skog. 

3.2 Yngre-medelålders barrskog  (2,1 hektar, delområde 1 och 9) 

3.2.1  Kvalitetsmål 

I delområde 1 barrskog med minst 5 % lövinslag och mer än 5 kubikmeter död ved per hektar. 
I delområde 9 barrskog med minst 40 % lövinslag och mer än 5 kubikmeter död ved per hektar. 

3.2.2 Åtgärder 

Fäll eller ringbarka gran och tall. 

3.3 Vandringsled, p-plats, sittgrupp och informationsskylt 

3.3.1 Kvalitetsmål 

P-plats och sittgrupp som inbjuder till besök. Informationstavla vid Bäckelbergstjärnen. På 
tavlan skall finnas skylt med tydlig karta och information om områdets naturvärden. En drygt två 
kilometer lång led skall markeras från p-platsen till västra kanten av delområde 6 och åter till p-
plats. Leden skall visa områdets oliks skogs- och myrtyper, samt längst i väster ge möjlighet till 
utblick över den öppna våtmarken. 
 
3.3.2 Åtgärd 
Förbättra befintlig p-plats vid Bäckelbergstjärnen. Ta bort befintlig grillplats och placera ut en 
ny sittgrupp in sluttningen ned mot tjärnen. Ny informationstavla med ny skylt. Markera drygt 2 
km led från p-plats till västra kanten av delområde 6. och åter till p-plats. Leden skall i 
möjligaste mån utgöra en rundslinga där behovet av spångning minimeras. 
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Skötselplanekarta Normyrarna 

4 Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 
 P-plats och sittgrupp 
 Informationstavla och skylt 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart tionde år för: 
 Mängden död ved 
 Förekomst av raggbock och skrovlig flatbagge 

 

5 Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 
Åtgärd När Var Prioritet 

Ringbarkning eller 
fällning av gran 

2007-2010 Sydvända kanter 
i reservatet 

2 
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Informationstavla 2007 Vid p-plats och 
reservat 

1 

P-plats  2007 Vid 
Bäckelbergstjärn
en. 

1 

Sittgrupp 2007 Intill p-plats, ned 
mot tjärn. 

1 

 

6 Genomförd dokumentation 
Nyckelbiotopsinventering och en dags fältbesök av länsstyrelsens personal. 
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Översiktskarta för naturreservatet Normyrarna (snedstreckat område) 
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Miljöavdelningen   
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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 70 68 (direkt) 

 

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

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet 
Normyrarna. 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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