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Uowifter om riaturreservat@
Namn
TITJARNSSKOGEN
Kommm
Torsby
Socken
N.Ny
10 km S om Stallet
U Q ~
Kartblad
Topografiska 12 D NV
Ekonomiska
12 D 8c
Gula kartan
12 D 8 1
Markerad pB karta, bilaga 1 samt lantmaterihandlingar
Dnr 270884
128 hektar
Area
Fastighet
Kambo4 1 5 8
Beskrimina av omrada
Omraet ligger strax öster om k m e t av Klaralvdalens vastra dalsluttning. Det utgörs av
en variationsrik mosaik av naturskogs- och myrbiotoper.
Skogsmarken domineras i h&jdlagena av 18gproducerande tallmarker med skiktade
best8nd. Den aldsta tradgenerationen ar drygt 300 Ar.
PB I&re nivaer, i den sodra delen, ar pr~uktimsfSrh811andenabättrre, framst genom
förekomsten av rorligt grundvatten, men aven gynnsammare IoWklimat.
Graninblandningen ökar 12ingre ner i sluttningarna.Virkesf&räd och dimensioner har har
betydligt högre värden %ni de högre terrängavsnitten. ?a de Resta hall är spridda
avverkningsstubbar frän tiden före 1900 de enda kulturspären.
Beständen uppvisar en rik provkarta pB urskogskaraktarec en stor andel mycket gamla
och grova trad, skiktade beständ,graninvandring i tallbeständd, ftirekomst av
flerhundrasriga torrakor och i granbestanden en riklig förekomst av hängiav samt en h80
grad av självgallring.
Beträffande naturskogens speciella växt- och djurliv har endast mycket oversiktliga
studi?~
gjorts i omddet. BjBrn Ehrenroth har dock (1992) funnit 5 st hotklassade arter
av lavar och vedsvampar (Norsknaverlav, Brokig tagellav, Videttgra tagellav samt
Doftskinn och Ulltickal plus ett antal andra arter som 'signalerar" lang skoglig
kontinuitet. Omradet hyser en rik farekomst av tjader och mad. Tretäig hackspett
förekommer och säval gräspett som hbkuggla h r tidigare konstaterats häcka inom

omrädet.
Ärendets beredning
Trtjämskogens k v a l i t k som naturskogsobjekt uppmarksammades under lansstyreisens
arbete med naturdrdsplan fBr lanet. Vid samma tidpunkt pAborjadips ett skogsbilvägprojekt som skulle skara rakt genom det titilMnkta reservatsomradet. Länsstyrelsen kunde
genom samräd med markägarna flytta vagen s0 att de vardefullaste granbeständen i
omddets si3dra del skonades.Vagen kom Bnda att g B igenom planerade reservatet,
varför en justering av resewatsgransen gjordes och viigen utger nu reservatets
västgrans.
Per Linder vid Lantbruksuniversitet, UmeB har översiktligt beskrivit omradet och dess
naturskogskvaiit&er.
Omrädet ägdes tidigare av ett tiotal privata markägare. Skogsvardering har gjorts av
tantbruksn3rnnden. Förhandlingar har lett till att marken inom samtliga berorda
fastighetsdelar inköptes 1988-89 av staten genom Naturdrdsverket.
Lanmaterif6rr3ttningen avslutades 1991-1 1-05.
Reservatsomradets grans har markerats i terrangen i samband med lantmäteriförrättning~.
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Omradets betvdalse och behov av skydd och vard samt anordninaar far friluftslivet
Omdidet är intressant Mim en stor, sammanhangande yta med va~ndigenop8verkad
natur. Genom det nutida, intensiva skogsbmkei atersar föga av den naturtyp som är
representativ for regionen. Ett skydd M r omrädet ar angemet dels f6r att opäverkade
referensytor skall finnas, dels för att IivsmiljSer för utrotningshotade ach kiinsliga vaxtoch djurarter s b l skyddas. OrnrMet har a l k a framst
Floran och faunan ar ti71 väsentlig del kanslig for biotopfUråndringar. Skogsbeständem
behover därFor bevaras orörda och fritt fa utvecklas utan direkta vardtgärder.
Andningar för alh8nhetens friluftsliv bör gBras endast i mycket begrfinsad omfattnino.
Omradet bedöms vara av imtesse som studieobjekt for Klarälvdalens folkhbgsskola.

bansstwelsens beslut
Del beskrivna omradet som avgränsats pa bifogad karta (bilaga t b6r av skal som ovan
nämnts särskilt skyddas och värdas pä grund av sin betydetse for kännedomen om
landets natur.
tgnsstyrelsen forklarar darfdr med sttid av 71 naturv8rdstagen 11964:822,omtryckt
1991:641) omridet som naturreseniat.
Namnet skall vara Naturreservatet Twrnsskogen

.

&ndamAk mad reservatet skall vara att bevara ert höglänt skogsomräde o@vedcat till
formPn for naturliga vegetationstyper och hotade arter av vaxter och djur.
Omrädet skall kunna utnyttjas som forsknings- och studieobjekt i den man detta inte
strider mot bevarandeintressena.

Mr omradet skall gälla de föreskrifter enligt 8 10 15 naturvärdslagen samt 95
naturv8rdsffirordningen, vilka anws nedan.
A. Fi5resksifter entim 8§ natunrardslaaen om inskrankninaar i rätten att föriwa dver

fastrohareservatet.
M v e r vad som eljest gäller är det fmjudet

1. avverka skog eler vidtaga annan skogsbruksätg2rd
2. uppföra byggnad
3. bedriva täkt i nagon form
4. anordna upplag
5. framdraga mark- eller luftledning
6. dika eller p&annat sätt försndra vattenfÖrhaIlandena
7. anlagga vag
8. utdiva jakt annat i n pii aIg,ddjur,räv och hare
9. inpianfera f& omradet fr3mmande djur- eller vaxtart
10.anvSnda kemiska v3xtnärirpgsämnen eller bekämpningsmedel
1l.framföra motordrivet fordon
Föreskrifterna utgbr inte hinder f& de atgärder som behavs f& att tillgodose andamalet
med resenratet och som ar angivna under B och D nedan
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B. Föreskrifter enliat 91 naturv8rdslaaen om skvldbhet att tals visst inträna.
Markägare och innehavare av särskikl rätt till marken fikpliktigas tala att följande
atgärder vidtages f& att tingadose indamalet med reservatet, nämligen
1. Utmikning sv och upplysning om reservatet
2. Vagvisning
3. IordningsstSllande av parkeringsplats och $pangad vandringsled

C. Föreskrifter med s t M av I 0 § naturvarddasen om vad allmanheten har att iakttaga
inom reserUttiver vad som eljest galler & det f ö r b j u d m a
1. skada trad och buskar, inklusive M a n a som ar d&&
2. plocka eller gdva upp växter, inklusive kryptogamer4 mossor,lavar,svampar)
3. stora djurlivet tex genom närgangen vistelse vid boplats.
4. elda
5. medföra hund som inte halles kopplad {undantag dock f ö r tillaten jakt)
6. f ramföra motordrivet fordon
Organiserat utnyttjande av omradet {turism, undervisning mm) skall ske i samräd med
naturvardsfdrvaharen.
Natwvmndcapliga eller andra undersökningar skall utföras i samrad med länsstyrelsen
Föreskrifterna under C galler aven m-re
och innehavare av sarskild ratt

D. Föreskrifter enliat 9 1 naturv3rdsfQrordninaenrörande naturv$rdsf8waltninaenav
reservat mm.
Länsstyrelsen faststaller nedanstaende sktitselplan.

l . Omradet skall bevaras i orart och ostbrr skick. Inga ~kdtselat~arder
skall vidtas med
undantag f6r de anordningar som anges under punkt 3 nedan
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och enligt
naturv8rdsverkets anvisningar.

3. P ~ e r i n g s p l a t soch enkel, spangad vandringsled iordningsstalles i huvudsaklig
iiverensståmrnelse med markering p& karta, bilaga 3.
4. Successivt ökad kännedom om omradetc flora och fauna skall eftersträvas genam
samarbete med dets KlarBIvdakns folkhögskola dels sarskild sakkunskap om olika
oroanismgrupper.

5. Länastyrelsen skall vara naturv3rdsf8~altare
6. Lokal tillsynsman skall utses

Bedi3mt ätgflrdsbebv och kostnader en1 bilaga 4
Beslut i detta Srende har tagits av landshavding Ingemar Eliasmn. Vid den slutliga
Ahgren varit foredragande. Vidare har deltagit
far ransenheten.
lngllfnar Eliasson

.

1 Besiutskarta skala 1 ;l0.000
2. Karta utvisande vandringsled mm, skala 1:20.000
3.Atgärdsbehov reservatsFOrvabing
4. Registerupppifter
5 . HUR MAN OVERKLAGAR

Kopia till

statens naturv4rdsverk
Boverka
Kommunstyrelsen i Twsby kommun
Byggnadsnamndeni Torsby kommun
Vågforvaltningen
SkogsvBrdsstyrelsen i VBmlands Ian
FBM
LM
PLE
aturvardsregistre
Reservatsparnien
MVE
pH

Bilaga 2

Beslut m naturreservatet
TIT JXRESKOG~J

Ek kart. 123 82, 123 92
Skala 1:2Q 000
- V -

-Ungefarlig strackn
av vandringsled

B e d h t Ot~ardsbehovoch kostnader för reservatsf6rvaltnin~en
Naturreservatet Titjarnskogen
(Cltredning undan-en
fr8n fastställelse enl 9 4 naturvärdsforordningen)
Typ av atgärd

------

Enganosinsats
1000 kr

_

Vandringsled

__

bilaga 3

h i g kostnad Anteckningar
1000 kr
P
-

avser materialkostnader.
Genomförandet bör kunna
ske i form av AMS-arbete

Information vid P-plats
Kompl inom ramen alhan
till-

fillsyn, renhallning
div underhafl och
I w n d e dokumentation

Sarskild tillsynsman utses

Biologiska studier

Arliga kostnaden avser
kompletteringar (n8gra Ar)
av större engängsinsats

Bilaga 4

NAMN
KOMMUN
LAGE
KARTBUD

GRANS
FASTIGHWEH och

AGARE

Naturreservatet
T~TJHRNSKOGEN
Torsby
ca 8 km soder bron over Klaralven vid Varnas
Topografiska 12 D NV
Ekonomiska 12 D &
Gula kartan
12 D 81
Eniiit karta,bilaga 1 till iänsstyrelsens beslut
samt lantmäterihandlingar Dnr 270884
KSrebol 1:58
Staten penom NaturvBrdsverket

MRVALTARELansstyreisen i Varmlands I*
128 hektar
Vatten
2 hektar
Myr
50 hektar
LBvskog
Blandskog
12 hektar
Barrskog
04 hektar
LANDSKAPSTYP
V ~ Q bergkullterrSng
~Q
bergkullsiiltt
NATURGEOGRAFISK 30a Norrlands vagiga bergkullterring med
mellanboreala skogsomräden)
REGION
SKYDDSMOTIV
Botaniska,zoologbka
FORESKRIFTER
Indispensabla, totala :A 1-1 l
Indispensabla, partiella: Dispensabla:

AREA
HATURTYPER

-

-

FORESKRI FTER,
PROD. SKOGSMARK

TILLTRADESF ORBUD
BEFINTLIGA

ANLAGGNINGAR
PLANERADE

AMLAGGNINGAR
SKOTSELPLAN

P-plats, vandringsled
Enl punkt D, sid 4 i beslutet om reservatsbildning

&n #iv i l l överklaga 13nsstyrelsens beslut skall Ni skrfva t f 1 l
regerjngen, miljö- och naturresursdepartementet,

OBS !
SKRIVELSEN SKALL D O E SKICKAS ELLER L ~ I I A STILL LAUSS~TRELSEM,

*
*

För a t t Ert överklagande skall kunna tas upp t i l l prövnlng
d s t e Er skrivelse ha kosmft I n till tansstyrelsen tnom
t r e veckor fran den dag da Ni fick del av beslutet.
Tal a an vi1 ket beslut N f överklagar, t ex genom a t t ange
ärendets di ari enumner ( numret ö verst til l höger p8 bes l u-

tetl.

*

tala aven m varför #Ianser a t t besl u t e t skal l Indras och
vilken ändring #i v i l l ha. Sänd w d handlingar eller annat
sm Ni anser stöder Er standpunkt och san N i tidigare f n t e
g e t t i n f arendet.

Underteckna sk rivel sen, gör namnförtydl igan& samt upp ge
postadress och te1 efonnumer. fel efonnumiier t f 1 l Er arbetsp l a t s bör ock53 anges.

iii kan givetvis an1 i t a o d u d a t t skota overklagandet

d t Er.

Behöver ?di fler upplysningar m hur man Ziverklagar kan Ni ringa
eller skri va t i l l länsstyrelsen. Länsstyrelsens adress =h
telefonnumer f raagar av besl utet.

