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NATURRESERVAT 
 
BESKRIVNING AV NATURRESERVATET 
 
Naturreservatets  
benämning:  Lönnmarken 
Kommun:   Rättvik 
Socken:   Boda 
Fastigheter:  Lenåsen 2:17, 2:18, 2:19, 4:4, 5:13, 
   33:4 och 34:13 
Lägesbeskrivning: Topografisk karta 14F Rättvik SV  
   koord x=1472  y=6767 
Gränser:  Se bilaga 
Areal:   8,5 ha 
Förvaltare:  Skogsvårdsstyrelsen 
 
   ---------- 
 
GRUND FÖR BESLUTET 
 
Lönnmarken har länge varit känt för sin kalkgynnade flora. 
Här växer guckusko (Cypripedium calceolus), grönkulla (Coelo- 
glossum viride), brudsporre (Gymnadenia conopsea), tvåblad 
(Listera ovata), skogsknipprot (Epipactis helleborine) samt 
en rad andra för länet mindre vanliga arter. 
 
I anslutning till orkidébestånden finns rester av en slåtter- 
äng, som utgör en intressant lämning från tidigare markanvänd- 
ning. Omgivande barrskog bildar en ram kring området. 
 
Förordnandet syftar till att skapa och bibehålla en god bio- 
top för den krävande örtfloran. 
 
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (1974:1025) förklarar länssty- 
relsen det område som utmärkts på bifogade karta som natur- 
reservat. Tidigare beslut från den 12 februari 1929 om frid- 
lysning av Lönnmarken som naturminnesmärke upphävs härmed. 



 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrel- 
sen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårds- 
förordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt 
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande  
området. 
 
A. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 8 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE INSKRÄNK- 
   NING I MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES RÄTT ATT FÖRFOGA ÖVER 
   FASTIGHET INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud gälla att 
 
- bedriva täkt för vilken ej krävs tillstånd enligt 18 § na- 
  turvårdslagen, spränga, schakta, dika eller göra utfyllnad, 
- anordna upplag, 
- framdraga luftledning, 
- uppföra helt ny byggnad annat än i enlighet med fastställd 
  skötselplan, 
- uppsätta stängsel, 
- använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra konstgödsel, 
- avverka skog eller utföra skogsvårdande åtgärd annat än i 
  enlighet med fastställd skötselplan och efter hörande av  
  förvaltaren, 
- framföra motordrivet fordon annat än - vid bedrivande av 
  skogsbruk - på tjälad, snötäckt mark. 
 
B. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARKÄGA- 
   RES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik- 
tas tåla att de åtgärder vidtages inom området som anges i en 
av länsstyrelsen fastställd skötselplan. 
 
C. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄN- 
   HETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författ- 
ningar skall förbud gälla att 
 
- göra upp eld, 
- framföra motordrivet fordon, 
- göra åverkan på växande träd och buskar samt plocka eller 
  gräva upp örter, gräs, mossa eller lavar, 
- tälta, 
- rida. 
 



Ovanstående bestämmelser skall ej utgöra hinder för åtgärder 
i samband med reservatets skötsel i enlighet med av länssty- 
relsen fastställd skötselplan. 
 
D. FÖRESKRIFTER JÄMLIKT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM NATUR- 
   VÅRDSFÖRVALTNINGEN 
 
Syftet med naturvårdsförvaltningen 
Reservatet skall skötas på sådant sätt, att en god biotop för 
den krävande örtfloran skapas och bibehålles. 
 
Skötselplan 
Reservatet skall skötas enligt upprättad skötselplan, som här- 
med fastställes. 
 
Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens natur- 
vårdsverk utfärdade anvisningar. 
 
Naturvårdsförvaltare 
Naturreservatet skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen. 
 
Samråd 
Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med be- 
rörda myndigheter, skötselråd och markägare. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landshövding Bengt Olsson jämte ledamöterna Börje 
Andersson, Sven Bergström, Bertil Dahlén, Edvin Ekholm, Emil 
Ericson, Bertil Helldin, Birgit Hjalmarsson, Rune Karlsson,  
Torris Lars Larsson, Göte Nordström, Bengt Nylund, Rolf 
Rämgård, Nils Steiving och Anna-Lena Winge. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Åke Etsare, 
tf överlantmätare Sten Ahlmark, tf länsarkitekt Anders  
Hagland, förste länsassessor Stig Holback, naturvårdsdirektör 
Carl Sundt, länsantikvarie Bengt Åkerlund och ingenjör Lars 
Tysk, föredragande. 
 
 
 
Bengt Olsson 
 
 
 
   Lars Tysk 
 
Bilagor: 
3 kartor 
Skötselplan 
3 kartor 
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