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överklagande av Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut att bilda 

naturreservatet Dalkarlskölen, Härjedalens kommun 

Regeringens beslut 

Regeringen ändrar Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 25 maj 2019 på 

så sätt att det ska införas en ny föreskrift, A 17, med följande lydelse. 

17. ta virke för att underhålla byggnader inom föreskriftsområde A.

Regeringen ändrar länsstyrelsens beslut på så sätt att det ska införas tre nya 

undantag från föreskrifterna i avsnitt A och C, j-1, med följande lydelse. 

i) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet

fordon på våtmark, förutsatt att det sker med terrängfordon med

mycket lågt marktryck,

k)" markägare och innehavare av särskild rätt att använda snöskoter på 

väl snötäckt mark i samband med tillsyn, transport av brännved eller 

byggnadsmaterial till fäbod eller vid jaktförberedelser eller viltvårdande 

åtgärder som t.ex. utkörning av ved till jaktpass och utsättning av 

saltstenar, 

1) markägare att inom föreskriftsområde A avverka högst två skogs

kubikmeter virke årligen för brännved för uppvärmning av byggnader

inom föreskriftsområde A eller för att underhålla byggnader inom

föreskriftsområde A. Virke för underhåll av byggnader får först avverkas

efter att tillstånd medgetts från länsstyrelsen, jfr föreskrift A 17.

Eventuella uttag ska spridas väl inom området.

Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Fredsgatan 6 
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

Förslag 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling)

2019-03-25 511-6492-2012

Enligt sändlista 

Beslut för bildande av naturreservatet Dalkarlskölen 

Uppgifter om naturreservatet 

Naturreservatets namn: Dalkarlskölen 

Natura 2000: Dalkarlskölen SE0720440 

Kommun: Härjedalen 

Län: Jämtland 

Vägkarta: 142 Älvdalen och 145 Sveg 

Lägesbeskrivning: Området är beläget ca 22 km sydväst om 

Lillhärdal 

Centrumkoordinater:       N: 683763 E: 439616 (SWEREF99 TM) 

Fastigheter:  Del av Sunnanå 1:3, 3:6, 3:7, 13:3, 16:4, 

21:4, 14:3, 34:1, 32:1, 22:7, 22:3, 22:13, 

19:5, 17:6, 3:4. Del av Lillhärdals kyrkby 

19:8, 46:3, 31:8, Loka 35:5 samt del av 

Orrmo 2:7 

Ägare: Holmens Bruk AB, samt enskilda 

markägare. 

Förvaltare: Länsstyrelsen Jämtlands län 

Totalareal: 3718 hektar, varav 342 hektar produktiv 

skogsmark. 
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Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det 

område som utmärks på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av 

särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden 

berörs inom reservatsområdet. 

Naturreservatets namn ska vara Dalkarlskölen 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med Dalkarlskölens naturreservat är att bevara biologisk 

mångfald och värdefulla naturmiljöer. Områdets fjällnära 

naturmiljöer med värdefulla våtmarker och lövblandad 

fjällbarrskog ska bevaras. Områdets opåverkade hydrologi ska 

bibehållas. Syftet är samtidigt att bidra till att uppfylla de 

åtaganden som följer av att området är utpekat att ingå i det 

europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt 

Art- och habitatdirektivet.  

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk 

mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för 

friluftslivet, genom att bevara ett stort område med 

vildmarkskänsla. 

Syftet ska uppnås genom att skogsmark, våtmark och övriga 

naturmiljöer med dess flora och fauna får utvecklas fritt. 

Skälen för beslutet 

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen 

för beslutet är: 

• Ett stort skogs-myrlandskap med ingående våtmarker med

strängflarkkärr och strängblandmyrar, bäckar, tjärnar och

relativt opåverkad skog på fastmarksholmar.

• Opåverkad hydrologi.

• Områdets mångformighet.
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Följande prioriterade naturtyper är utpekade enligt Natura 2000 och 

därmed prioriterade bevarandevärden för naturreservatet: 

• Naturtyper: Aapamyrar (7310), taiga (9010), skogbevuxen myr

(91D0). 

Beskrivning av området 

Naturreservatet är beläget cirka 22 kilometer sydväst om Lillhärdal 

och gränsar i södra delen till Dalarnas län. Lägsta och högsta 

partier är 700 meter respektive 800 meter över havet. Hela objektet 

ligger ovan riksskogstaxeringens gräns för fjällnära skog. 

Berggrunden utgörs av granit och områdets jordart är moig morän. 

Naturreservatet utgörs av ett mångformigt skogs-myrlandskap med 

ingående myrar, bäckar, tjärnar och relativt opåverkad 

fastmarksskog.  

De vidsträckta våtmarksområdena kring lågfjället Skräppåsen har 

mycket höga naturvärden och har högsta naturvärdesklassning i 

länets våtmarksinventering. Hela området ingår i Myrskyddsplan 

för Sverige. De ingående våtmarkstyperna utgörs av aapamyr med 

välutbildade och tydligt sluttande soligena kärr, samt topogena kärr 

med inslag av ristuveöar. Vidare förekommer strängflarkkärr och 

strängblandmyrar. Vegetationen i kärren är av fattig-intermediär 

typ och domineras av starr och halvgräs. Bottenskiktet består av 

olika vitmossor. 

Inget modernt skogsbruk har pågått i skogarna. Däremot finns 

stubbar från dimensionsavverkning främst av tall i hela området. 

Även i granbestånden finns spår efter plockhuggningar från början 

eller mitten av 1900-talet. Området kring naturreservatet har tätt 

mellan fäbodarna så extensivt skogsbete har också påverkat 

naturreservatet. 

Skogen är präglad av ett mycket hårt klimat och här och var finns 

nästan trädlösa impedimentartade fjällhedar. Bortsett från några 

granholmar är dessa delar av området till största delen karga och 

lågproduktiva. Här dominerar kråkbär och ljung med inslag av 

lingon och blåbärsris. Största andelen fjällhed finns i reservatets 

centrala partier. En stor andel av den lågproduktiva skogen består 

av äldre knotiga, kortväxta tallar med inslag av lågväxt glasbjörk 
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och gran. Däremellan förekommer mer eller mindre glesa, luckiga 

bestånd av relativt kortvuxen granskog.  

Den lövblandade fjällbarrskogen förekommer rikligast i 

naturreservatets västra delar. Den björk som finns är ofta lågväxt 

och buskformad. Björkandelen är generellt hög i dessa delar. När 

det gäller död ved finns bitvis ganska gott om torrakor och 

högstubbar av tall. På flertalet av dessa växer den rödlistade 

varglaven /Letharia vulpina. Arten tycks finnas i hela området. En 

del av områdets tallar bär tydliga spår efter tidigare bränder. Spår 

från mer än två olika bränder är dock ovanliga att hitta. Kungsörn 

Aquila chrysaetos har observerats i området vid ett flertal tillfällen. 

En mer omfattande beskrivning finns i skötselplanen, bilaga 3. 

Föreskrifter 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar 

Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 

22 § första stycket förordningen (1998:1252) om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 

naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att 

inom naturreservatet:   

1. uppföra byggnad eller annan anläggning,

2. anlägga väg eller parkeringsplats,

3. anlägga vindkraftsverk, mast, luft- eller markledning,

4. bedriva täkt av berg, sten, grus eller torv, borra, spränga, gräva,

schakta, utfylla eller tippa,

5. dika, dämma eller vidta vattenreglering,

6. fälla växande eller döda träd, ta bort eller upparbeta vindfällen/död

ved,

7. plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter,

8. framföra motordrivet fordon i terräng,

9. upplåta området för militär verksamhet som kan påverka områdets

prioriterade bevarandevärden negativt,

10. upplåta området för idrottstävling,

11. placera ut saltstenar i anslutning till källor och fuktig-blöt mark.
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Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

 

12. jaga bäver, riva bäverdammar eller bäverhyddor, 

13. sprida ut kalk på land, 

14. uppföra nya älgtorn, 

15. dikesrensa,  

16. anlägga skoterled eller ändra sträckning på befintlig skoterled, 

markerad i karta, bilaga 1. 

 

 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 

innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla 

 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas 

tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att 

tillgodose syftet med naturreservatet: 

 

1. utmärkning av naturreservatets yttergränser enligt gällande 

anvisning, 

2. uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats som 

markeras på karta, bilaga 1, 

3. borttagning av främmande arter och igenväxningsvegetation genom 

mekaniska metoder,  

4. undersökning och dokumentation av mark, vegetation samt växt- 

och djurliv i uppföljningssyfte. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 

färdas och vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 

 

Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det 

förbjudet att inom naturreservatet: 

 

1. plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och 

matsvamp, 

2. elda annat än med medhavd ved, 

3. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya 

eller gryt, 

4. göra åverkan på mark, block eller växtlighet, torrträd eller annan 

död ved, 

5. framföra motordrivet fordon i terräng inom hela området. 

  



7 / 13 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

6. anlägga skoterled eller ändra sträckning på befintlig skoterled.

Undantag från föreskrifterna  

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för: 

a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt,

att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med

naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B ovan,

b) att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437)

eller framföra motordrivet fordon vid renskötsel enligt undantag i

terrängkörningsförordningen (1978:594),

c) att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall,

d) statliga tjänstemän att framföra motordrivet fordon i tjänsteärende,

e) jakt enligt jaktlag (1987:259) eller fiske,

f) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet

fordon på fastmark,

g) framföra skoter på skoterled, som markerats i karta bilaga 1, på väl

tjälad och snötäckt mark,

h) underhåll av befintlig skoterled, vandringsled och stig som

markerats i karta, bilaga 1, där fallna träd över stig/led får kapas

och lämnas i reservatet,

i) underhåll av byggnader vid fäboden Granbodarna, markerad i

karta, bilaga 1.

Skötselplan 

Länsstyrelsen fastställer i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 

3, för naturreservatets långsiktiga vård. 

Redogörelse för ärendet 

Ärendets beredning 

Området är sedan tidigare utpekat som en av Sveriges mest värdefulla 

myrar enligt Myrskyddsplan för Sverige, och även som ett Natura2000-

område. Under 2008 fick markägarna information om Länsstyrelsens 

avsikt att också ge området ett formellt skydd i form av naturreservat. 

Det fanns då också planer på ett vindkraftsprojekt i området. Senare 
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framkom att området ligger inom två områden med särskilt behov av 

hinderfrihet för Försvarsmakten, vilket gjorde att vindkraft inte är 

aktuellt här. 

Uppdragen att värdera objektet och sköta förhandlingen har utförts 

av två olika auktoriserade konsultfirmor. Värderingen slutfördes 2010 

med några senare uppdateringar. Den första överenskommelsen om 

intrångsersättnings var klar 2011. Förhandlingarna med privatpersoner 

slutfördes 2018 då den sista överenskommelsen skrevs under. 

Under 2018 tog Länsstyrelsen fram ett förslag till beslut om 

naturreservat. Länsstyrelsens avsikt är att naturreservatet i framtiden 

ska utökas så att hela Natura2000-området ingår. 

Synpunkter på förslaget till beslut 

Tio yttranden har inkommit gällande förslaget till beslut om 

naturreservatet Dalkarlskölen, varav tre utan erinran. 

Fyra yttranden gäller skoteråkningen i området, och anser att de borde 

vara öppet både för friåkning och skoterleder. Länsstyrelsen ändrar 

föreskrifterna så att det finns undantag för skoterkörning på befintliga 

leder på väl snötäckt mark, samt att det går att söka tillstånd för att 

anlägga nya eller ändra sträckning för befintliga skoterleder. 

Holmen Skog Ab skriver att de förutsätter att besöksparkeringen inte 

kommer att hindra transporter för skogsbruket. 

Försvarsmakten erinrar att behovet av att genomföra till exempel 

provverksamhet inom Älvdalens skjutfält kan innebära att området 

inom naturreservatet kan behöva avlysas. För att det ska vara möjligt 

trots naturreservatets syfte med att tillgodose området för friluftsliv 

önskar Försvarsmakten att det skrivs in ett undantag om att inte utgöra 

hinder för Försvarsmaktens, eller andra myndigheter inom 

försvarssektorns, verksamhet. Försvarsmakten anser vidare att föreskrift 

A9 i beslutsförslaget om förbud mot att upplåta området till militär 

verksamhet även hindrar verksamhet som lågflygning inom 

totalförsvarets riksintresse. Därför har Länsstyrelsen ändrat föreskriften 

för att endast förbjuda sådan militär verksamhet som kan påverka 

naturreservatets prioriterade bevarandevärden negativt. 

Övriga yttranden ifrågasatte områdets behov och lämplighet som 

naturreservat. Länsstyrelsen har tagit alla inkomna yttranden i 

beaktande. 
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Länsstyrelsens bedömning 

Dalkarlskölen är ett mycket stort odikat område med myrmosaik med 

ingående fastmarksholmar med naturskog. För att områdets värden ska 

bestå, behöver området undantas från skogsproduktion, dikning och 

annan exploatering som innebär att områdets naturvärden påtagligt 

skadas. Länsstyrelsen har gjort bedömningen att området därför bör 

förklaras som naturreservat. 

Beslutet om naturreservat följer gällande riktlinjer för prioritering av 

naturreservatsskydd och Sveriges internationella åtaganden om skydd 

av den biologiska mångfalden, samt Sveriges miljökvalitetsmål. 

Länsstyrelsen bedömer att beslutet bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande sjöar och 

vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv samt Storslagen fjällmiljö. 

Området är utpekat att ingå i Natura 2000, EU:s ekologiska nätverk av 

skyddsvärda naturområden. Sverige är därigenom skyldig att bevara de 

inom området förekommande naturtyper och arter som listas i EU:s 

Art- och habitatdirektiv. 

Reservatet ingår också i ett utpekat riksintresse för naturvård, 

Dalkarlskölen NR023155. Norr om Dalkarlskölen finns området av 

riksintresse för kulturmiljövården ”Lillhärdals kyrkby och 

fäbodområdet” Z 63 enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Det gränsar också till 

riksintresse för naturvård Rödberget-Storvaden (NRO-20-32) i Dalarnas 

län. Där finns också riksintressen för naturvård Rotälven-Rymman-

Dyverdalen (NRO-20-37) samt Lövvasselkölen (NRO-20-140) på 

mindre än 3 kilometers avstånd från reservatet Dalkarlskölen. Inom 

dessa riksintressen i Dalarnas län finns också naturreservat. 

Länsstyrelsens bedömning är att det därmed är lämpligt att ytterligare 

stärka naturskyddet i området. 

Förenlighet med andra intressen 

Gällande översiktsplan för Härjedalens kommun antogs 2004. 

Översiktsplanen anger ingen specifik markanvändning för det aktuella 

området.  

Härjedalens kommun antog 2010 en fördjupad översiktsplan för 

vindkraften i södra/östra Härjedalen. Dalkarlskölens naturreservat 

ligger i ett område där vindkraftsutbyggnad ej tillåts. Riksintresse för 

vindkraft är utpekat precis öster om reservatet, men överlappar inte 

naturreservatet. Naturreservat angränsar även till ett annat område av 

betydelse för riksintresse för energiproduktion, vindbruk enligt 3 kap. 8 

§ miljöbalken som ligger i Dalarnas län.
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Dalkarlskölen naturreservatet ligger inom riksintresse för totalförsvarets 

område med särskilt behov av hinderfrihet enligt 3 kap. 9 § 

miljöbalken. Naturreservatet ligger inom två områden för 

Försvarsmakten med särskilt behov av hinderfrihet, det ena är ett 

område för lågflygning och det andra för skjutfält. Reservatet ligger 

även inom ett influensområde för buller eller annan risk som är av 

riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken. 

Naturreservatet angränsar även ett annat område av betydelse för 

riksintresse för totalförsvarets enligt 3 kap. 9 § miljöbalken som ligger i 

Dalarnas län. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av naturreservatet 

Dalkarlskölen inte påtagligt skadar totalförsvarets riksintressen 

eftersom hela området sedan tidigare är klassat som ett Natura2000-

område. Förtur för totalförsvarets riksintressen över andra riksintressen 

(enligt 3 kap. 10 § miljöbalken) gäller inte när ett område är klassat som 

Natura 2000-område av riksintresse (enligt 4 kap. 1 § miljöbalken). 

Länsstyrelsen bedömer därmed att detta beslut är förenligt med en från 

allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna 

samt med den för området gällande kommunala översiktsplanen. Vidare 

bedömer Länsstyrelsen att inskränkningarna i enskilds rätt att använda 

mark eller vatten inte går längre än som krävs för att syftet med skyddet 

ska tillgodoses. 

Konsekvensutredning 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 

konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att 

föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 

kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 

konsekvensutredning av regelgivningen. 

. 

Beslutet har fattats av landshövding Jöran Hägglund med 

naturvårdshandläggare Felicia Forsberg som föredragande. I den 

slutliga handläggningen deltog även länsjurist Jon Paulsson, länsråd 

Susanna Löfgren, samt chef för naturskydd och förvaltning Per Sander. 

Jöran Hägglund                                        Felicia Forsberg  

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter. 
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Upplysningar 

Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten 

att färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 

omedelbart, även om de överklagas. 

Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet 

ska väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år 

från det att beslutet på vilket anspråket grundas har vunnit laga kraft vid 

påföljd att rätten till ersättning eller inlösen annars går förlorad. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltare av naturreservatet. 

Länsstyrelsen ska enligt 2 kap. 8 § miljötillsynsförordningen (2011:13) 

utöva operativ tillsyn över att naturreservatets föreskrifter följs. Enligt 

29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken gäller bland annat att brott mot 

föreskrift som meddelats med stöd av 7 kap. miljöbalken kan medföra 

straffansvar. Har någon vidtagit åtgärd i strid mot meddelad föreskrift, 

kan Länsstyrelsen enligt 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken vid vite 

förelägga om rättelse. 

Enligt 4 § skogsvårdslagen (1979:429) ska bestämmelser i denna lag 

eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter inte tillämpas i den mån 

vad där sägs strider mot föreskrifter för naturreservatet. Det innebär till 

exempel att eventuella vindfällen och stormskadad skog lämnas orörda. 

Spontana bränder kan tillåtas inom naturreservatets gränser, i enlighet 

med aktuell strategi för naturvårdsbränning och spontana bränder i 

skyddade områden, som Länsstyrelsen i Jämtlands län tagit fram. 

Enligt 3 kap. 9 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor har, efter en 

eventuell brand, ägaren eller nyttjanderättshavaren ansvar för bevakning 

i den utsträckning som har beslutats av räddningsledaren efter avslutad 

räddningsinsats. Behövs bevakning med hänsyn till risken för ny brand 

men kommer bevakningen inte till stånd, får räddningsledaren utföra 

bevakningen på ägarens eller nyttjanderättshavarens bekostnad. 

Länsstyrelsen kan meddela dispens från föreskrifter om det finns 

särskilda skäl och om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens 

syfte. 

Utöver föreskrifterna för naturreservatet gäller också generella 

bestämmelser till skydd för naturmiljön och djurlivet, till exempel: 

• hänsynsregler enligt 2 kap. 3 § miljöbalken,
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• fridlysning av alla vilda fåglar och däggdjur samt deras ägg,

ungar och bon enligt jaktlagen (1987:259). Vissa andra växt-

och djurarter är fridlysta enligt 8 kap. miljöbalken och

artskyddsförordningen (2007:845),

• hundhållning enligt 16 § i lagen (2007:1150) om tillsyn av

hundar och katter,

• för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan

påverka miljön i särskilda skyddade områden, såsom Natura

2000, krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a-29 b §§ miljöbalken.

Bilagor 
1. Beslutskarta

2. Översiktskarta

3. Skötselplan

3a. Skötselplankarta
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Sändlista 

Kopia av beslutet sänds till fastighetsägare av: 

Lillhärdals kyrkby 31:8 

Orrmo 2:7 

Sunnanå 1:3, 3:4, 17:6, 19:5 

Sunnanå 3:6 

Sunnanå 3:7 

Sunnanå 14:3 

Sunnanå 16:4 

Sunnanå 21:4 

Sunnanå 21:7 

Sunnanå 22:3 

Sunnanå 22:7 

Sunnanå 22:13 

Sunnanå 32:1 

Sunnanå 34:1 

Sunnanå S:12 

Samt till: 

Härjedalens kommun, kommun@herjedalen.se  

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se  

Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se 

Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se 

Lillhärdals FVO

Lillhärdals södra viltvårdsområde

Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se 

Ruvhten Sijte sameby

Lillhärdals snöskoterklubb

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen

Jämtlands ornitologiska förening, info@jorf.se  

Jämtlands botaniska förening, brunkulla@jamtflora.se  

Sveriges Snöskoteråkares Centralorganisation

mailto:registrator@energimyndigheten.se
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 

831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 

Bilaga 3 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2019-03-25 511-6492-2012 
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BESKRIVNINGSDEL 

 

Syfte 
Syftet med Dalkarlskölens naturreservat är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 

naturmiljöer. Områdets fjällnära naturmiljöer med värdefulla våtmarker och lövblandad 

fjällbarrskog ska bevaras. Områdets opåverkade hydrologi ska bibehållas. Syftet är samtidigt 

att bidra till att uppfylla de åtaganden som följer av att området är utpekat att ingå i det 

europeiska nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet.  

 

Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 

tillgodose behovet av områden för friluftslivet, genom att bevara ett stort område med 

vildmarkskänsla. 

 

Syftet ska uppnås genom att skogsmark, våtmark och övriga naturmiljöer med dess flora och 

fauna får utvecklas fritt. 
 

 

Beskrivning av naturreservatet 
 

 

Administrativa data  

Naturreservatets namn Dalkarlskölen 

Län Jämtland 

Kommun Härjedalen 

Fastigheter Del av Sunnanå 1:3, 3:6, 3:7, 13:3, 16:4, 21:4, 

14:3, 34:1, 32:1, 22:7, 22:3, 22:13, 19:5, 17:6, 3:4. 

Del av Lillhärdals kyrkby 19:8, 46:3, 31:8, Loka 

35:5 samt del av Orrmo 2:7 

Markägare Staten via Naturvårdsverket samt enskilda markägare 

Areal 3719 hektar 

Förvaltare Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Natura 2000 Dalkarlskölen SE 0720440 

 

 

Områdesbeskrivning 

 

Landskap och läge  

Området är beläget cirka 22 kilometer sydost om Lillhärdal och ansluter i södra delen till 

Dalarnas län. Lägsta och högsta partier är 700 meter respektive 800 meter över havet. Hela 

objektet ligger ovan riksskogstaxeringens gräns för fjällnära skog. 
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Geologiska förhållanden 

Berggrunden utgörs av granit. Objektet omges av moig morän. Hela objektet är 

terrängföljande och sluttar tydligt ner mot den centralt belägna bäcken.  

 

Skogen 

Fastmarksskogarna i området är förskonade från moderna skogsbruksmetoder. Däremot finns 

stubbar från dimensionsavverkning av främst tall i hela området. Även i granbestånden finns 

spår efter plockhuggningar från början eller mitten av 1900-talet. 

 

Skogen i det aktuella myrkomplexet som ligger mellan 700-800 meter över havet är präglat av 

ett mycket hårt klimat. Här och var finns nästan trädlösa impedimentartade fjällhedar eller så 

kallade vardliknande partier och bortsett från några granholmar är dessa delar av området till 

största delen kargt och lågproduktivt med virkesvolymer mellan 10-20 m³sk/ha. Här 

dominerar kråkbär och ljung med inslag av lingon och blåbärsris. Största andelen fjällhed 

finns i områdets centrala partier. En stor andel av den lågproduktiva skogen består ofta av 

äldre knotiga, kortväxta tallar insprängt med lågväxt glasbjörk och gran. Däremellan 

förekommer mer eller mindre glesa, luckiga bestånd av relativt kortvuxen granskog. 

 

Det är främst naturreservatets västra delar som utgörs av lövblandad fjällbarrskog. Den björk 

som finns är ofta lågväxt och buskformad. Björkandelen är generellt hög i dessa delar, ibland 

upp till 50 % av trädvolymen. När det gäller död ved finns bitvis ganska gott om torrakor och 

högstubbar av tall. På flertalet av dessa växer varglav/Letharia vulpina. Arten tycks finnas i 

hela området. I de centrala delarna förekommer den bitvis i riklig omfattning. 

 

En del av områdets tallar bär tydliga spår efter tidigare bränder. Spår från mer än två olika 

bränder är dock svårt att hitta. 

 

Våtmarker 

De ingående våtmarkstyperna utgörs av välutbildade och tydligt sluttande soligena kärr, samt 

topogena kärr med inslag av ristuveöar. Vidare förekommer strängflarkkärr och 

strängblandmyrar. Området är en god representant för soligena kärr i denna region. Den 

angränsande naturskogen och källdrågens intressanta mossflora höjer naturvärdet. 

Vegetationen i kärren är av fattig-intermediär typ och domineras av starrar och halvgräs som 

till exempel trådstarr/Carex lasiocarpa, flaskstarr/Carex rostrata, tuvsäv/Trichophorum 

cespitosum och på en del håll dvärgbjörk/Betula nana. Bottenskiktet består av olika vitmossor 

som till exempel björnvitmossa/Sphagnum lindbergii, krokvitmossa/Sphagnum subsecundum 

och tät vitmossa/Sphagnum compactum. I ett källdråg finns en intressant mossflora bestående 

av piprensarmossa/Paludella squarrosa i rikliga mängder, bandbryum/Bryum weigelii, 

gyllenmossa/Tomentypnum nitens och kärrkammossa/Helodium blandowii 

 

Kulturhistoria  

I områdets södra del, på Rällvardens sluttning, intill dalagränsen finns en registrerad 

fornlämning. Det är en inrapporterad blästerugn, som dock inte har bekräftats. 
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Hela området rumt Lillhärdal har nyttats för bete, slåtter och fäboddrift. Det är ett av länets 

fäbodtätaste område. Enligt Laga skiftes-kartor som upprättades 1876-1896 (akt 23-LIL-59) 

så nyttjades marken inom Dalkarlskölen främst för bete men vissa delar slogs även. Runt 

Granbodarna fanns det några mindre inägovallar men även bete. Alla husen på Granbodarna 

är byggda på 1800-talet. Några av husen har plåttak. 

 

Längs med naturereservatets östra gräns sträcker sig pilgrimsleden Romboleden. Den har sin 

sträckning från Köping i Västmanland upp till Trondheim i Norge. Den går genom Ludvika, 

Mora, Funäsdalen, Bruksvallarna, Ljungdalen. Rombolandet var namnet på de öppna 

mälarlandskapen där den kyrkliga makten hade sitt säte under medeltiden. 

 

Naturvårdsarter 

Vetenskapligt namn Svenskt namn Signalart Kategori 

Lavar     

Letharia vulpina Varglav  NT 

Fåglar    

Pernis apivorus Bivråk  NT 

Lyrurus tetrix Orre  LC 

Tetrastes bonasia Järpe  LC 

Tetrao urogallus Tjäder  LC 

Dryocopus martius Spillkråka  NT 

Picoides tridactylus Tretåig hackspett  NT 

Aquila chrysaetos Kungsörn  NT 

Mossor    

Paludella squarrosa Piprensarmossa  LC 

Bryum wrightii Bandbryum  LC 

Tomentypnum nitens Gyllenmossa  LC 

Helodium blandowii Kärrkammossa  LC 

 

 

 
 

Ingen systematisk artinventering har utförts. 

 

Rennäring 

Ruvhten Sijte sameby har delvis avtal för renbete inom naturreservatet. 

 

  

Rödlistade arter kategoriserade enligt ArtDatabanken 2015: EN = starkt hotad, 

VU = sårbar, NT = nära hotad, LC = livskraftig. 
S =    
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Friluftsliv 

Området används huvudsakligen som jaktmark och även vandring längs Romboleden 

förekommer. Området ligger långt från byar och vägar och är därför inte välbesökt. 

 

 

Prioriterade bevarandevärden 

Naturreservatets prioriterade bevarandevärden och därmed skälen för beslutet är: 

• Ett stort skogs-myrlandskap med ingående våtmarker med strängflarkkärr och 

strängblandmyrar, bäckar, tjärnar och relativt opåverkad skog på fastmarksholmar. 

• Opåverkad hydrologi. 

• Områdets mångformighet. 

 

Följande naturtyper och arter är utpekade enligt Natura 2000 och därmed prioriterade 

bevarandevärden för naturreservatet: 

 

• Naturtyper: Aapamyrar (7310), taiga (9010), skogbevuxen myr (91D0). 

 

Natura 2000 

 

Delar av området som omfattas av naturreservatet är utpekat att ingå i det europeiska 

nätverket av skyddade områden, Natura 2000, enligt Art- och habitatdirektivet, se karta 

nedan. För ytterligare information om Natura 2000-området, se befintlig bevarandeplan för 

Dalkarlskölen SE0720440.  

 
Karta med naturreservatets gräns och Natura 2000-området. 
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Åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer (ÅGP) 
 

Vid förvaltningen av naturreservatet ska särskild hänsyn tas till av Naturvårdsverket 

fastställda åtgärdsprogram för hotade arter eller livsmiljöer. Inga sådana arter eller livsmiljöer 

är kända inom naturreservatet, men om Länsstyrelsen får ny kunskap om arter eller naturtyper 

berörda av ÅGP inom naturreservatet ska prioriterade åtgärder för dessa kunna utföras, under 

förutsättning att de inte bryter mot naturreservatets syfte och föreskrifter.  
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PLANDEL 

 

Skötsel och förvaltning av naturreservatets naturvärden 
Naturreservatet består av ett skötselområde (A). 

 

 
Skötselområde A – Skogmyrmosaik präglad av intern dynamik (3708 hektar) 

Beskrivning 

En del av skötselområdet består av skog på fastmark. Här och var finns nästan trädlösa 

impedimentartade fjällhedar. Bortsett från några granholmar är dessa delar av området till 

största delen karga och lågproduktiva. En stor andel av den lågproduktiva skogen består ofta 

av äldre knotiga, kortväxta tallar insprängt med lågväxt glasbjörk och gran. Däremellan 

förekommer mer eller mindre glesa, luckiga bestånd av relativt kortvuxen granskog. Den 

lövblandade fjällbarrskogen förekommer rikligast i områdets västra delar. I nordost finns de 

mest urskogsartade bestånden som karaktäriseras av äldre, smalkronig granskog och måttligt 

med stående och liggande död ved samt äldre tallbestånd med ibland stor andel torrträd. 

 

Våtmarken utgörs av aapamyr med välutbildade och tydligt sluttande soligena kärr, samt 

topogena kärr med inslag av ristuveöar. Vegetationen i kärren är av fattig-intermediär typ och 

domineras av starrar och halvgräs. Bottenskiktet består av olika vitmossor. 

 

Området är inte opåverkade av brand, men nuvarande naturvärden är huvudsakligen knutna 

till intern beståndsdynamik. 

 

Bevarandemål 

Skötselområdets struktur och sammansättning ska vara tydligt präglat av intern 

beståndsdynamik med stor andel gamla träd, samt rikligt med torrträd och lågor av olika 

förmultningsgrad. Det ska finnas rikliga och ej minskande förekomster av för naturtypen 

typiska arter, främst inom artgrupperna mossor, lavar och fåglar. Det ska finnas gott om 

substrat för varglav. Öppna våtmarker ska ej vara igenväxande. Hydrologin ska vara 

opåverkad. 
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Förvaltningsinriktning 

Fri utveckling 

 

Skötselåtgärder 

• Inga 

 

 

Skötsel och förvaltning av naturreservatets friluftslivsvärden 
 

Dalkarlskölen är ett förhållandevis okänt utflyktsmål. Så vitt Länsstyrelsen känner till nyttjas 

området endast i begränsad omfattning för jakt och utflykter. Genom beslut om naturreservat 

kommer nu områdets höga natur- och friluftslivsvärden bli mer kända, vilket kan innebära ett 

förändrat besökstryck.  

 

Bevarandemål 

Det ska vara lätt både att hitta och att ta sig till naturreservatet. I anslutning till naturreservatet 

ska det finnas god information om naturreservatets naturvärden, samt om de bestämmelser 

som gäller för naturreservatet.  

 

Skötselåtgärder 

• Informationstavla för naturreservatet sätts upp vid områdets entré. 

 

Utmärkning av naturreservatets gräns 
Naturreservatet skall utmärkas i fält enligt Naturvårdsverkets anvisningar. 

 

 

Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 
 

Skötselområde Skötselåtgärder Prio När Frekvens 

Hela naturreservatet Markering av naturreservatets gränser. 1 Inom 1 

år 

Återkommande 

vid behov 

Friluftsliv  Uppsättning av en informationstavla. 1 Inom 1 

år 

En gång 

 

 

 

Övriga uppgifter 
 

Uppföljning 

En uppföljning av beskrivna bevarandemål ska ske för varje skötselområde för bedömning av 

områdets bevarandetillstånd. Uppföljningsarbetet anges och utförs av Länsstyrelsen eller av 

denne enligt skrivna avtal utsedd uppdragstagare. Resultat från kommande uppföljning av 
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bevarandestatusen kan eventuellt påkalla en revidering av skötselplan och målindikatorer. 

Målindikatorer för uppföljning av bevarandemålen för naturreservatets skötselområden anges 

i ett särskilt dokument kallat uppföljningsplan som fastställs separat. 

 

Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för fortlöpande tillsyn av att naturreservatets föreskrifter efterlevs. 

 

Finansiering av naturvårdsförvaltningen 

Naturvårdsförvaltningen bekostas av Naturvårdsverket genom skötselanslag för 

biotopvårdande åtgärder, utmärkning av reservatets gränser, områdestillsyn samt löpande 

underhåll. 

 

 

Källförteckning 
 

Tryckta källor 

Lundqvist, J, 1969: Jordartskarta över Jämtlands län, skala 1:200 000. Sveriges geologiska 

undersökning, serie nr: Ca 45  

Lundqvist J, 1984: Karta över berggrunden i Jämtlands län utom förevarande Fjällsjö k:n, 

skala 1:200 000. Sveriges geologiska undersökning, serie nr Ba 31  

Naturvårdsverket 2005. Naturskyddsåtgärder i skogmyrmosaiker. Vägledning. 

Naturvårdsverkets Rapport 5516. 

Naturvårdsverket 2007. Myrskyddsplan för Sverige. Naturvårdsverket Rapport 5669. 

Naturvårdsverket 2008. Planering av naturreservat – vägledning för beskrivning, indelning 

och avgränsning. Naturvårdsverkets Rapport 5788. 

Naturvårdsverket 2010. Uppföljning av skyddade områden i Sverige. Riktlinjer för 

uppföljning av friluftsliv, naturtyper och arter på områdesnivå. Naturvårdsverkets Rapport 

6379. 

Naturvårdsverket 2013. Förvaltning av skogar och andra trädbärande marker i skyddade 

områden. Naturvårdsverket Rapport 6561. 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Handisam 2013. Tillgängliga natur- och 

kulturvärden. En handbok för planering och genomförande av tillgänglighetsåtgärder i 

skyddade utomhusmiljöer. Naturvårdsverket Rapport 6562. 

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen 2005, reviderad 2017. Nationell strategi för formellt 

skydd skog.  

Skogsstyrelsen 2000. Signalarter. Indikatorer på skyddsvärd skog. Flora över kryptogamer. 

Sveriges Geologiska Undersökning 1984. Karta över berggrunden i Jämtlands län utom 

förevarande Fjällsjö k:n. 

 

Källor på internet 

Artdatabanken och Naturvårdsverket. Artportalen. www.artportalen.se. 

Lantmäteriet. Historiska kartor. 23-LIL-59 Karta över utmarken till Kyrkbyn, Sunnanå, 

Nårdanhån, Orrmo, Östansjö, Åsen, Högen, Olingskog, Blekberg och Löfnäsvallen samt 

Prestbordet inom Lillerrdals sockens störra samfällighet. 

http://historiskakartor.lantmateriet.se.  

http://www.artportalen.se/
http://historiskakartor.lantmateriet.se/


10 / 10 

Länsstyrelsen i Jämtlands län. Bevarandeplan för Natura 2000-området Dalkarlskölen 

SE0720440 www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-

2000/Pages/bevarandeplaner.aspx.  

Naturvårdsverket. Vägledningar för svenska naturtyper och arter i EU:s naturvårdsdirektiv. 

www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Natura-2000/. 

Naturvårdsverket. Vägledningar för arbetet med att bilda naturreservat. 

http://naturvardsverket.se/sv/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Skyddade-

omraden/Process-att-bilda-naturreservat/#planera 

Riksantikvarieämbetet. Fornminnesregistret. Objektid 10254402180001. Fornsök 

www.raa.se/cms/fornsok/start.html.  

Sametinget. Underlag för planer. www.sametinget.se/8382 Kartor över Riksintresse, 

strategiska platser och årstidsland  

Skogsstyrelsen. Signalarter. www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-

mangfald/Signalarter/ 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Rödlistade arter i Sverige. www.artfakta.se. 

 

Övriga källor 

Länsstyrelsen i Jämtlands län. Länsstyrelsen naturvärdesinventeringar. 

 

Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län 

 

 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Pages/bevarandeplaner.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/natura-2000/Pages/bevarandeplaner.aspx
http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Natura-2000/
http://www.raa.se/cms/fornsok/start.html
http://www.sametinget.se/8382
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/
http://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Biologisk-mangfald/Signalarter/
http://www.artfakta.se/
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