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Bildande av naturreservatet Soienmägg, 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 Soienmägg. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
Namn Soienmägg 
Län Värmland 
Kommun Torsby 
N2000-beteckning SE 0610247 
Lägesbeskrivning 1,6 mil sydväst om Sysslebäck 
Församling/Socken Södra Finnskoga 
Topografisk karta 13C NO 
Ekonomisk karta 13C 5f 
Naturgeografisk region 30a 
Fastigheter Kindsjön 1:79, 1:110 och 1:140 
Areal 61,2 
Förvaltare Länsstyrelsen 

 
Syftet med reservatet 
Syftet med naturreservatet Soienmägg är att vårda och bevara den värdefulla livsmiljön västlig 
taiga som här utgörs av ett förhållandevis stort, och för trakten representativt område med 
naturskogsartad gammal barrskog. Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma 
i en för naturtypen gynnsam omfattning, och livsmiljön 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. 
 
Skälen för beslutet  
Naturreservatet på Soienmägg bildas för att bevara områdets biologiska mångfald genom att 
vårda och bevara den värdefulla naturmiljö som finns i området. Att  de utpekade  biologiska 
värdena i området fortfarande finns kvar här beror till stor del på en mycket begränsad påverkan 
av sentida skogsbruk. En förutsättning för ett långsiktigt bevarande och en utveckling av 
Soienmäggs biologiska kvaliteter är att skogsbruk framledes inte bedrivs inom området. Ett 
förbud mot skogsbruk innebär att pågående markanvändning på den berörda delen av fastigheten 
avsevärt försvåras. Eftersom det i fallet Soeinmägg berör en så pass stor areal som drygt 61 
hektar är naturreservat den lämpligaste formen av långsiktigt skydd för områdets naturvärden. 
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Viktiga kvaliteter i områdets naturskog är skogens relativt höga ålder, fler gamla lövträdträd och 
mer död ved än i den omgivande brukade skogen. 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, 
4. uppföra ny byggnad, mast, antenn eller annan anläggning 
5. bedriva markförbättringsåtgärd som kalkning eller gödsling i området, 
6. uppföra stängsel 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
8. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 

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, samt markerad led i och information om reservatet 
2. vägvisning till, och p-plats för reservatet 
3. undersökningar av markslag, landskapselement, växt- och djursamhällen samt arter som ett 

led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet 
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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. fånga eller samla in ryggradslösa djur 
2. samla in mossor, lavar eller 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 

 
Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för förvaltaren att genomföra de åtgärder som 
erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
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.  
 
Ärendets beredning 
Ett skydd av områdets naturvärden aktualiserades av markägarna i juni 2000. Efter fältbesök i 
området tog länsstyrelsen kontakt med ägarna till Kindsjön 1:79 och 1:83 för diskussion om 
reservatsbildning. Den 27:e september 2000 hölls ett möte med markägarna på länsstyrelsen för 
att i detalj diskutera förslag på gräns för naturreservat.  Samma dag kontaktades en företrädare 
för ägaren till den anslutande fastigheten Kindsjön 1:110 för diskussion om eventuell 
reservatsbildning. En vecka senare lämnades besked om att även den markägaren var positiv till 
reservatsbildning. Efter överenskommelse om gränserna för förslaget till naturreservat vidtog 
värdering och förhandlingar som för de tre berörda fastigheterna avslutades under 2002.  
 
Synpunkter från remissinstanserna 
Ulf T. Carlsson, Wermlands Ornitologiska Förening och Torsby kommun har lämnat yttranden 
över förslaget till beslut. Ulf T. Carlsson och Wermlands Ornitologiska Förening tillstyrker 
bildandet av reservatet, och Torsby kommun har ingen erinran. 

Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, se bilaga 6 
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Sändlista 
Marcus Carlsson, Jakthornsgatan 52, 656 32 KARLSTAD 

Stig Karlsson, Gunnarsby 30, 686 32 SUNNE 

Inger Karlsson, Gunnarsby 30, 686 32 SUNNE 

Ulf Mattsson, Gunnarsby 10, 686 32 SUNNE 

Harry Halvardsson, Gränsvägen 3, 680 61 BOGRANGEN 

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 

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

Torsby kommun, 685 80 TORSBY 

Lantmäteriet, Box 288, 651 07 KARLSTAD 

Skråckarbergets vvo, c/o Mats Broberg, Gränsvägen 24, 680 61 BOGRANGEN 

Medskogsälvens fvof, c/o Jan Runnelid, Skråckarberget 12, 680 61 BOGRANGEN 

Kindsjöns fvof, att. Karl Jansson, Kindsjön 8, 680 61 BOGRANGEN 

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 Lars Schütt, Spelnäsgatan 9, 654 69 KARLSTAD 

Ulf T. Carlsson, Älvsborgsvägen 6, 681 43 KRISTINEHAMN 

PLAN 

KME 

Lantbruks- och Fiskeenh. 
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Soienmägg 
 

 
Beskrivning av en gammelskog   

 söder om Bograngen, Torsby kommun 
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Bakgrund 
Soienmägg ligger i en trakt med hög koncentration av gamla skogsbestånd med höga 
naturvärden. Strax söder om området finns sedan tidigare naturreservaten Gartosofta och 
Ivana. Väster om Soienmägg kommer det nya naturreservatet Mammasberg att bildas (se 
översiktskarta). Sydväst om Soienmägg ligger Dundern-området, med ungefär 300 hektar 
sammanhängande areal gammal granskog med höga naturvärden.  
 

 
Översiktskarta 
Rött raster = nyckelbiotop, grönt raster = naturvärdesobjekt, svart heldragen linje = naturreservat och röd 
heldragen linje = blivande naturreservat. På bilden syns de föreslagna naturreservaten Mammasberg och 
Soienmägg. 
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Under 1990-talet genomförde Skogsvårdsorganisationen en landsomfattande inventering av 
nyckelbiotoper på småskogsbrukets marker. Flera av Soienmäggs äldre skogsbestånd pekades 
då ut som nyckelbiotop eller naturvärdesobjekt (se karta). Den här beskrivningen avser den 
del som föreslås bli naturreservatet Soienmägg. 
 

 
Flygbild över Soienmägg och gränsen för det föreslagna naturreservatet  (heldragen grön linje) 
Snedstreckat rött = nyckelbiotop 
Snedstreckat grönt = naturvärdesobjekt 
 
Allmän beskrivning av naturvärdena 
Det föreslagna naturreservatet omfattar totalt cirka 61 hektar och utgörs till stor del av 130-
180 år gammal barrblandskog med enstaka äldre överståndare av tall och yngre generation av 
gran därunder. Området ligger 450-500 m ö h och följer Soienmäggs branta västsluttning, från 
den markerade västra toppen ned till dalgången med våtmarker på ömse sidor om Dypån.  
Närmast vägen i väster finns ett smalt stråk med yngre tallskog innan den öppna våtmarken 
längs med Dypån tar vid. Vid foten av västsluttningen är finns några små moränkullar med 
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gles, mager tallskog. Öster om dem höjer sig den ställvis rikblockiga sluttningen ganska brant 
upp mot toppen. I de brantaste delarna finns partier med nakna block.  De äldre 
skogsbestånden i sluttningen är 130-180 år gamla. I norra delen finns ett stort talldominerat 
parti innan andelen gran ökar i de övre, brantare delarna av sluttningen och uppe på toppen. I 
södra halvan av området kommer först en mosaik av ungskog och kalmarker innan äldre 
bestånd tar vid i den brantare delen av sluttningen. De gamla bestånden i den här delen av 
sluttningen domineras av tall, men längst upp mot toppen står en nästan ren granskog.  Asp, 
björk och sälg finns spridda över hela sluttningen, men utgör inte någon större andel av något 
bestånd. Merparten av dem har ett relativt välutvecklat Lobarion-samhälle. I hela området 
finns också ett påtagligt inslag av gamla brandstubbar. 
 
Blockighet, trädslagsvariation, åldersvariation, gamla överståndare, naturtypsvariation och 
förekomst av hotade arter ger sammantaget området ett högt naturvärde. Det geografiska 
läget, i nära anslutning till naturreservaten Gartosofta och Ivana, det blivande reservatet 
Mammasberg och Dundern-områdets granskogar, förstärker områdets långsiktiga 
bevarandevärde. 
 
Soienmägg ingår i EU:s nätverk av skyddad natur – Natura 2000. 
 
I nordvästra delen av området (delområde 1) finns tre fornlämningar, dels en kojgrund, och 
dels två fångstgropar.  
 

 
Karta över delområden 
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Delområden 
Delområdestyp Antal delområden Yta (ha) Procent av skogsareal 
Värdekärna A 1 7,8 14 
Värdekärna B 4 20,6 36 
Utvecklingsmark  2 8,5 15 
Arronderingsmark 9 20,2 35 
Myr 1 3,9  
 
Nedan beskrivs varje delområde med avseende på karaktär, naturvärde, artfynd, 
miljökvalitétsmål och skötselåtgärder. De arter som är rödlistade är försedda med 
kategoriförkortning efter det latinska namnet. Kategorierna och namnen följer Rödlistade 
arter i Sverige 2000 , (Gärdenfors. U., red.,  2000, ArtDatabanken, SLU Uppsala).  
 
Delområde 1 (1,8 hektar) 
45-årig tallungskog utmed skogsbilvägen. Tre fornlämningar. 
  
Arter 
- 
 
Delområde 2 (8,1 hektar) 
130-årig tallskog i blockigt västlut. Sparsamt med död ved. Spridda lövträd av asp, sälg och 
björk. Bitvis hällmarksimpediment. 
 
Arter 
Luddlav Nephroma resupinatum 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Stuplav Nephroma bellum 
Lunglav Lobaria pulmonaria 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT - på några granar 
 
Järpe Tetrastes bonasia 
 
Delområde 3 (4,7 hektar) 
I den branta och blockiga sluttningen står en 160 år gammal barrblandskog. Skogen är relativt 
smal- och högstammig med inslag av enstaka aspar, björkar och sälgar. Lågor av varierande 
dimension finns spridda i beståndet. Beståndet har en ganska luckig skog som ger ett varierat 
och ”levande” intryck. Självgallring bör relativt snart ge en betydligt högre andel död ved. 
 
Arter 
Korallblylav Parmeliella triptophylla  - flera fynd på asp och rönn 
Bårdlav Nephroma parile   - enstaka på lövträd 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - 6 fynd på block 
Brokig tagellav Bryoria bicolor  - 1 fynd på block 
 
Liljekonvalj 
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Delområde 4 
 
Delområde 4 (3,1 hektar) 
Grov och högstammig, 160 år gammal grandominerad skog i brant västsluttning. 
Relativt olikåldrigt bestånd med en blandning av blåbärs-och lågörttyp i fältskiktet. 
 
Arter 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Stuplav Nephroma bellum 
Lunglav Lobaria pulmonaria  - på björk, sälg och asp 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana - på björk och gran 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - på enstaka block 
 
Granticka Phellinus chrysoloma 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
 



                                                                                                                                          Dnr 511-9127-00 
                                                                                                                                                GB nr 17-1069 
                                                                                                                          Bilaga 3     
Skogsnäva Geranium sylvaticum 
Hultbräken Thelypteris phegopteris 
Torta Lactuca alpina 
Ormbär Paris quadrifolia 
 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus 
 
Delområde 5 (2,4 hektar) 
45-årig granungskog 
 
Arter 
- 
 
Delområde 6 (0,4 hektar) 
Nyckelbiotop. 130-årig,  grandominerad skog.  Flerskiktat och luckigt bestånd med inslag av 
tall samt enstaka asp, björk och sälg. God tillgång på klenare granlågor, men exponerat läge i 
och med att skogen i norr och öster är avverkad. 
 
Arter 
Lunglav Lobaria pulmonaria 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana 
Gammelgranlav Lecanactis abietina 
 
Doftskinn Cystosteruem murraii 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
Vedticka Phellinus viticola 
Kötticka Leptoporus mollis 
 
Delområde 7 (2,9 hektar) 
Kalmark med tallplantor 
 
Arter 
- 
 
Delområde 8 (7,8 hektar) 
180 år gammal granskog på Soienmäggs västra topp.  Två nyckelbiotoper finns inom 
delområdet. Ställvis finns gott om lågor i brötar, ofta i form av gamla barkborretorg där 
granarna blåst omkull. Lövinslaget begränsat till enstaka björk, asp och rönn. 
 
Arter 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Stuplav Nephroma bellum 
Lunglav Lobaria pulmonaria  - på björk, sälg och asp 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT  
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - på enstaka block 
Gammelgranlav Lecanactis abietina 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 
 
Granticka Phellinus chrysoloma 



                                                                                                                                          Dnr 511-9127-00 
                                                                                                                                                GB nr 17-1069 
                                                                                                                          Bilaga 3     
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
Vedticka Phellinus viticola 
Kötticka Leptoporus mollis 
Doftskinn Cystostereum murraii NT 
 
Delområde 9 (6,1 hektar) 
Brant och blockig västsluttning med 130-årig tallskog.  Merparten av delområdet är 
naturvärdesobjekt enligt Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.  Skogen i merparten 
av delområdet är gles-luckig. I södra delen finns öppna blockytor med gott om gammal asp i 
kanten. Lågor av klenare dimensioner finns spridda i hela området. Under det dominerande 
skiktet av tall finns en gles förekomst av undertryckt gran. I hela området finns brandspår på 
gamla brända stubbar, torrakor och lågor. Spridda lågor och högstubbar av björk är sannolikt 
kvarlevor från senaste branden. 
 

 
Delområde 9 
 
Arter 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Brokig tagellav Bryoria bicolor NT 
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Delområde 10 (6,7 hektar) 
Talldominerad 160 år gammal skog med granunderväxt. Genom begynnande självgallring har 
beståndet en viss naturskogskaraktär.  I sluttningen finns några stamtäta, grandominerade 
fläckar med mer hänglav och död ved än beståndet i övrigt. Andelen död ved är överlag liten 
med enstaka lågor och torrträd. I hela beståndet finns stubbar av olika ålder samt enstaka 
gammal tallstubbe med kol och brandljud som tyder på tidigare skogsbrand. 
 
Arter 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica NT 
 
Tretåig hackspett VU 
 
Strimmig barkbock Asemum striatum  larvgnag 
 
Delområde 11 (3,6 + 1,8 hektar) 
Två små delområden med ungskog av olika typ men med  dominans av 25-årig tallungskog.  
 
Arter 
- 
 
Delområde 12 (1,3 hektar) 
30-årig tallungskog. 
 
Arter  
- 
 
Delområde 13 (0,6 hektar) 
Öppet och älgbetat hygge runt Knossbäcken. Små granar och björkar finns på hygget, men 
piprör och kruståtel dominerar.  
 
Arter 
- 
 
Delområde 14 (0,7 hektar) 
Kalmark med tallplantor 
 
Arter 
- 
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Delområde 15 
 
Delområde 15 (2,8 hektar) 
45-årig gallrad tallungskog av ristyp på terrassliknande formation.  
 
Arter 
- 
 
Delområde 16 (0,3 + 0,3 hektar) 
10-årig gles ungskog med tall och björk. Gott om plattlummer på öppna ytor i södra 
delområdet, i övrigt mest kruståtel och olika typer av ris. 
 
Arter 
- 
 
Delområde 17 (0,6 hektar) 
Fuktig granskog utmed Knossbäcken 
 
Arter 
- 
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Totallista över noterade arter 
 
Lavar 
Lunglav Lobaria pulmonaria NT 
Skrovellav Lobaria scrobiculata NT 
Brunpudrad nållav Chaenotheca gracillima NT 
Korallblylav Parmeliella triptophylla 
Violettgrå tagellav Bryoria nadvornikiana NT 
Gammelgranlav Lecanactis abietina 
Skuggblåslav Hypogymnia vittata  - på enstaka block 
Broktagel Bryoria bicolor VU  - på enstaka block 
Stuplav Nephroma bellum 
Dvärgbägarlav Cladonia parasitica 
Luddlav Nephroma resupinatum 
 
Svampar 
Doftskinn Cystosteruem murraii NT 
Ullticka Phellinus ferrugineofuscus 
Vedticka Phellinus viticola 
Kötticka Leptoporus mollis 
Granticka Phellinus chrysoloma 
Gränsticka Phellinus nigrolimitatus NT 
 
Kärlväxter 
Ormbär Paris quadrifolia 
Skogsnäva Geranium silvaticum 
Torta Lactuca alpina 
 
Fåglar 
Tretåig hackspett Picoides tridactylus VU 
Gråspett Picus canus 
Spillkråka Dryocopus martius 
Tjäder Tetrao urogallus 
Järpe Bonasia bonasia 
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BILAGA 4. 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET Soienmägg 

1 Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet Soienmägg är att vårda och bevara den värdefulla livsmiljön västlig 
taiga som här utgörs av ett förhållandevis stort, och för trakten representativt område med 
naturskogsartad gammal barrskog. Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma 
i en för naturtypen gynnsam omfattning, och livsmiljön 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 Soienmägg   
DOS-nummer 17-1069   
Kommun Torsby   
Markslag och naturtyper:  (hektar) (hektar) 
    
Skogsmark   56,3 
Produktiv skog Granskog 19,5  
 Barrblandskog 12,7  
 Tallskog 15,2  
 Lövblandad barrskog 1,6  
 Triviallövskog 0,6  
 Hygge 3,1  
    
Impediment  3,6  
    
Våtmark   4 
 Starräng utmed Dypån 4  
    
Övrigt   0,6 
 Vattendrag 0,6  
    
Total areal   60,9 
Natura 2000    
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Id-nummer  SE 0610247   
    
Utpekade habitat och arter    
    
Västlig taiga (9010)   37 hektar 
    
Arter    
 Järpe 1-5 par  
 Tjäder 1-5 par  
 Gråspett 1-5 par  
 Spillkråka 1-5 par  
 Tretåig hackspett 1-5 par  
    

2.2 Markanvändning 
Namnet Soienmägg är finska och betyder ”Fågelberget”. Det är en handfast påminnelse om den 
finska invandringen och dess betydelse för traktens natur och kultur. På Soienmäggs 
västsluttning finns ganska många gamla tallstubbar med övervallning efter tidigare bränder, och 
enligt markägaren drog den senaste naturliga branden över området någon gång på 1700-talet. 
Därefter förekom regelbundna svedjebränningar i området fram till 1850-talet. De äldsta träden i 
området är enligt honom runt 200 år gamla, och sådana som av någon anledning lämnats eller 
klarat sig vid svedjningen. Nästa stora påverkan på skogen i området är de 
dimensionsavverkningar som genomfördes vid mitten av 1940-talet, då merparten av områdets 
riktigt grova träd avverkades.  

2.3 Områdets bevarandevärden 

2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

Naturreservatet omfattar knappt 61 hektar och utgörs till stor del av 130-180 år gammal 
barrblandskog med enstaka överståndare av tall och yngre generation av gran därunder. Området 
ligger 450-500 m ö h och följer Soienmäggs branta västsluttning, från den markerade västra 
toppen ned till dalgången med våtmarker på båda sidorna om Dypån.  
Närmast vägen i väster finns ett smalt stråk med yngre tallskog innan den öppna våtmarken 
längs med Dypån tar vid. Vid foten av västsluttningen finns några små moränkullar med gles, 
mager tallskog. Öster om dem höjer sig den ställvis rikblockiga sluttningen ganska brant upp 
mot toppen och i de brantaste delarna finns partier med nakna block.  De äldre skogsbestånden i 
sluttningen är 130-180 år gamla. I norra delen finns ett stort talldominerat parti innan andelen 
gran ökar i de övre, brantare delarna av sluttningen och uppe på toppen. I södra halvan av 
området kommer först en mosaik av ungskog och kalmarker innan äldre bestånd tar vid i den 
brantare, östra delen av sluttningen. De gamla bestånden i den här delen av sluttningen 
domineras av tall, men längst upp mot toppen står en nästan ren granskog.  Asp, björk och sälg 
finns spridda över hela sluttningen, men utgör inte någon större andel av något bestånd. 
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Merparten av dem har ett relativt välutvecklat Lobarion-samhälle. I hela området finns också ett 
påtagligt inslag av gamla brandstubbar. 
 
Blockighet, trädslagsvariation, åldersvariation, gamla överståndare, naturtypsvariation och 
förekomst av hotade arter ger sammantaget området ett högt naturvärde. Det geografiska läget, i 
nära anslutning till naturreservaten Gartosofta och Ivana, samt de blivande reservaten 
Mammasbergs och Dunderns granskogar, förstärker områdets långsiktiga bevarandevärde. 
 
Soienmägg ingår i EU:s nätverk av skyddad natur – Natura 2000. 

2.3.2 Kulturhistoriska bevarandevärden 

I reservatets nordvästra hörn, mellan Dypån och skogsbilvägen, finns tre fornlämningar; två 
fångstgropar och en kojgrund. 

3 Bevarandemål och åtgärder 

3.1 Barrblandskog  (56 hektar) 
Större delen av reservatet är naturskogsartad barrblandskog 

3.1.1 Kvalitétsmål  

Åldersvarierad naturskog med i genomsnitt minst 10 m3 död ved per hektar, samt spridda lövträd 
(asp, sälg och rönn) över hela området. Utbredningen av naturtypen Västlig taiga (9010) skall 
vara minst 37 hektar. Skogen i reservatet skall ha en sådan variation och karaktär att den utgör 
en lämplig livsmiljö för fågelarterna järpe, tjäder, gråspett, spillkråka och tretåig hackspett. 

3.1.2 Åtgärder 

Ringbarkning eller fällning av barrträd intill gamla aspar och sälgar för att ge lövträden ökad 
tillgång till ljus och näring, och förhoppningsvis en ökad livslängd. De yngre bestånden i sydväst 
och nordost skall genom röjning, gallring och ringbarkning ges samma karaktär som den äldre 
skogen, d v s barrnaturskog med spridda inslag av asp, björk och rönn. 

3.2 Myr och vattendrag (5 hektar) 
Dypån rinner genom områdets västra del och utmed den finns fyra hektar öppen våtmark av 
starrängstyp. 

3.2.1 Kvalitétsmål  

Öppen våtmark 
 
 

3.2.2 Åtgärder 

Ingen åtgärd 
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3.3 Vandringsled, p-plats och informationsskylt 

3.3.1 Kvalitetsmål 

En p-plats i anslutning till reservatet. Därifrån skall finnas anslutande led till reservatet samt en 
markerad led genom reservatet som ger besökaren en bild av områdets karaktär och variation. 
Vid p-platsen skall finnas en informationstavla med skyltar som innehåller en karta över 
området, samt ger besökaren kunskap om områdets naturvärden och föreskrifter. 
 
3.3.2 Åtgärd 
Anläggning av p-plats, informationstavla och led. Förhandling med berörd markägare pågår i 
skrivande stund om ett nyttjanderättsavtal för p-platsen. 
 

 
Karta med förslag på läge för p-plats 
 

3.4 Fornlämningar 

3.4.1  Kvalitetsmål 

Fornlämningarna skall hållas fria från träd. 
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3.4.2 Åtgärder 

Avverka de träd som idag står på fornlämningarna. 

4 Uppföljning 

4.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje år för: 
 Anläggningar som p-plats , led och informationstavla 
 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart tjugonde år för: 
 naturtypen västlig taiga 
 förekomst av arterna järpe, tjäder, gråspett, tretåig hackspett och spillkråka 

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
Åtgärd När Var Prioritet 

Ringbarkning eller 
fällning av barrträd 

2007-2010 Hela reservatet 2 

Informationstavla 2006 Vid p-plats  1 

Markerad led  2006 Fram till och i 
reservatet 

1 

P-plats 2006 se karta 1 

Avverka träd på 
fornlämningar 

2006  1 

 

5 Genomförd dokumentation 
Nyckelbiotopsinventering plus två ytterliggare fältdagar. 
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Konsekvensutredning enligt 27§ verksförordningen 
(1995:1322) av förslag till föreskrifter för 
naturreservatet Soienmägg, Torsby kommun. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet 
Soienmägg. 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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