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Skötselplan för naturreservatet Västansjö 
i Degerfors kommun 

Gammal tall i Västansjö naturreservat. Foto: Åsa Forsberg 

Skötselplanen utgör bilaga 1 till reservatbeslutet. Skötselplanen är upprättad 
av Åsa Forsberg. 
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ALLMÄN DEL  

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 

naturmiljöer. Områdets naturskog och andra ingående naturmiljöer ska 

bevaras och utvecklas.  

Syftet ska tillgodoses genom att områdets naturskog och andra ingående 

naturtyper med dess biologiska mångfald ska utvecklas fritt genom intern 

dynamik, småskaliga störningar och andra naturliga processer. 

Åtgärder kan komma att vidtas för att eliminera förekomsten av exotiska 

träd och buskar samt invasiva växt- eller djurarter. 

Administrativa data 
Objektnamn Västansjö 

NVR-id 2045864 

Skyddsform 1a Strikt naturreservat 

Beslutsdatum 2018-11-19 

Län Örebro län 

Kommun Degerfors kommun 

Läge  Ca 6 km NV om Degerfors 

Fastighet Del av Västansjö 2:1 

Area 16 ha, varav 16 ha produktiv  

Förvaltare av 

naturreservatet 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Naturförhållanden 
Västansjö är en grandominerad, olikåldrig, naturskogslik barrskog. 

Medelåldern i områdets centrala delar är hög, ca 130 år. Inslag finns av både 

tall och gran i åldrar över 200 år. Gamla lövträd, särskilt asp, förekommer 

spridda i relativt stort antal. Utmärkande är kraftigt utvecklade hänglav-

samhällen, en tämligen god tillgång på död ved samt senvuxna träd på 

hällmarker och ett återkommande inslag av orörda sumpskogar. Terrängen 

är blockig och kuperad med översilade svackor i kontrast till högläntare 

delar. Skogen är till stora delar orörd eller försiktigt hanterad och endast 

inom vissa mindre avsnitt eller i områdets yttre delar påverkad av tidigare 

gallring. Beståndsklimatet kännetecknas av hög och jämn luftfuktighet 

vilket också indikeras av den vanliga förekomsten av gammelgranlav.  
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Historisk markanvändning  

Häradskartan från mitten på 1800-talet visar att området där reservatet nu är 

avgränsat då utgjordes av barrskog. Inga kulturhistoriska lämningar är 

kända i området. 

Prioriterade bevarandevärden 
Ett flertal signalarter och rödlistade arter har påträffats med anknytning till 

fuktig mark, gamla levande eller döda barrträd samt aspar. Bland annat finns 

lunglav på asp, skuggblåslav på block och garnlav i granbestånd. 

Källor 

1. Artportalen, www.artportalen.se, Artdatabanken och 

Naturvårdsverket. 

2. Häradskartan

3. Ekonomiska kartan 1950-tal

4. SKS nyckelbiotopprotokoll
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PLANDEL 

Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 

Reservatet har indelats i två skötselområden: 
1. Skog

2. Friluftsliv

Skötselområde 1, Skog (16 ha) 
Västansjö är en grandominerad, olikåldrig, naturskogslik barrskog. I 

området finns även magra berghällar med gammal tall samt mycket 

blockrika partier. Blöta kärrmiljöer samt aspkloner är också inslag i 

reservatet. Medelåldern i områdets centrala delar är hög, ca 130 år. Inslag 

finns av både tall och gran i åldrar över 200 år. 

Bevarandemål 
Arealen skog ska vara minst 16 hektar. Småskaliga naturliga processer, t.ex. 

åldrande, avdöende och döda träd och luckbildning, liksom periodvisa 

omvälvande störningar, t.ex. insektsangrepp, stormfällning eller brand ska 

forma skogens struktur. Skogen ska bestå av olika trädarter till följd av 

naturlig störningsdynamik och naturlig succession. Trädskiktet ska vara 

olikåldrigt och flerskiktat. Det ska finnas gamla träd, liggande död ved och 

stubbar, stående döda eller döende träd. Typiska arter: lunglav, garnlav och 

kungsfågel. 

Skötselåtgärder 
• Fri utveckling med intern dynamik.

• Vid behov friställa naturvärdesträd genom avverkning eller

ringbarkning. 

Skötselområde 2, Friluftsliv  
Reservatet ligger cirka 6 km nordväst om Degerfors. Informationsskylt 

kommer att sättas upp i det nordöstra hörnet av reservatet, enligt 

skötselplanekarta. Reservatet ligger i nivå 1, enligt fastställt 

Nivåläggningsdokument dnr: 512-504-2014. Nivå 1 innebär område med 

stark vildmarkskaraktär utan friluftsanläggningar.  



SKÖTSELPLAN 
2018-11-19 Dnr 511-5377-2016

5(6)

Bevarandemål 
Besökare ska kunna orientera sig och hämta kunskap om reservatet genom 

aktuell informationstavla.  

Skötselåtgärder 
• Informationstavla med karta ska sättas upp enligt skötselplanekartan. 

• Tillsyn och underhåll av informationstavla. 

Övrigt 

Förvaltning 
Reservatsförvaltare är Länsstyrelsen i Örebro län. 

Reservatsgränsmarkeringar 
Reservatets gränsmarkeringar ska underhållas i enlighet med 

Naturvårdsverkets anvisningar. 

Uppföljning 

Uppföljning av bevarandemål 
Uppföljningen av bevarandemål och syfte kommer att ske inom länens 

obligatoriska uppföljning – Block A – och beskrivs i Översiktlig plan för 

uppföljning av skyddade områden i Örebro län.  

Uppföljning av skötselåtgärder 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 

sker. Effekter av restaureringsåtgärder som kostat mer än 200 000 SEK, som 

är finansierade av sakanslaget och syftar till att stärka bevarandestatusen i 

naturtyper i Habitatdirektivets bilaga 1 eller för arter i bilaga 2 ska följas 

upp inom länens obligatoriska uppföljning. Ytorna där åtgärderna 

genomförts ska följas upp separat så att åtgärdens effekter kan mätas.  

Uppföljning av friluftsliv 
Uppföljningen av friluftsliv kommer att ske enligt Översiktlig plan för 

uppföljning av skyddade områden i Örebro län. Planen är i dagsläget inte 

färdigställd. 
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