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LÄNSSTYRELSENS BESLUT
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7§ naturvårdslagen (1964:822, omtryckt
1991:641) att förklara det område, vilket på beslutskartan (bil 1) avgränsas med
en kraftig, punkt-streckad linje, som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Åbengtshöjden
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i
ett naturområde med däri ingående ytformer, naturskogar och våtmarker.
Ändamålet är samtidigt att bevara och åskådliggöra kulturhistoriska element,
vilka illustrerar skoglig markanvändning under tidigare perioder
Föreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av 810 §§ naturvårdslagen samt 9§ naturvårdsförordningen att nedan angivna
föreskrifter skall gälla.
A. föreskrifter enl 8§ naturvårdslagen om inskränkningar i markägares
och andra sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet.
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1. uppföra byggnad, såsom exempelvis jakttorn
2. anlägga väg
3. bedriva täkt av berg eller lösa jordarter
4. gräva, schakta, dika, utfylla eller utföra andra ingrepp i marken
5. bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i skogsvegetationen. Dock skall
naturvårdsförvaltaren i enlighet med fastställd skötselplan kunna genomföra
naturvårdsbränning samt punktvisa ingrepp i lämpliga delområden för att öka
andelen asp m.fl. lövträdsarter inom området
6. tillföra kalk, andra mineralämnen eller gödselmedel
7. anordna upplag
8. framdraga mark- eller luftledning
9. framföra motordrivet fordon terrängen annat än för uttransport av fälld älg
Föreskrifterna ovan under A utgör inte hinder för naturvårdsförvaltaren att i
överensstämmelse med fastställd skötselplan, utföra naturvårdsinriktade
åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet.
Föreskrifterna utgör heller inte hinder för normalt underhåll – enligt gällande
ledningsrätt – av ledningsgata i reservatets södra del i anslutning till bilväg och
Stora Mörttjärn
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B. Föreskrifter enligt 9§ naturvårdslagen om skyldighet för markägare och
annan sakägare att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att
följande åtgärder, i överensstämmelse med skötselplan, fastställd 2001-06-25,
vidtages för att tillgodose ändamålet med naturreservatet.
1. Gränsmarkering, vägvisning och information om reservatet
2. Iordningställande av anordningar för allmänhetens friluftsliv samt
3. Ingrepp i skogsvegetationen
C. Föreskrifter enl 10§ naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iakttaga inom naturreservatet. (Föreskrifterna gäller även markägaren och
innehavare av särskild rätt)
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att
1. plocka eller gräva upp växter. Detta gäller såväl kärlväxter som mossor,lavar
och vedsvampar
2. borttaga träd och buskar, inklusive död ved såsom lågor, torrträd och torra
grenar
3. fånga eller skada däggdjur, fågel, groddjur eller kräldjur, liksom att skada
deras bo och lekplatser eller samla ägg
4. fånga eller skada evertebrater (ryggradslösa organismer)
5. framföra motordrivet fordon i terrängen annat än för uttransport av fälld älg
6. tälta eller göra upp eld
7. medföra husdjur som inte hålls kopplat
8. anordna orienteringstävlingar eller liknande arrangemang
9. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller liknande anordning
Naturvårdsförvaltarens tillstånd krävs vidare för att i organiserad form
utnyttja området för turism, undervisning eller undersökningsverksamhet.
Föreskrifterna under C utgör inte hinder för naturvårdsförvaltaren att, i
överensstämmelse med fastställd skötselplan, utföra naturvårdsinriktade
åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med reservatet. Föreskrifterna
utgör heller inte hinder för utövande av jakt enligt allmänt gällande regler eller
åtgärd enligt gällande ledningsrätt.
Föreskrifterna under avsnitt C ovan träder i kraft tre veckor efter den dag
författningen utkommit från trycket i länets författningssamlingar.
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D. Föreskrifter enligt 9§ naturvårdsförordningen om skötsel och
förvaltning av reservatet.
1. Länsstyrelsen skall vara naturvårdsförvaltare.
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om naturvårdsförvaltningen genom att
fastställa bifogad skötselplan daterad 2001-06-25 (bilaga 3).

MOTIVERING
Allmän beskrivning av området
Reservatsområdet ligger inom Bergslagen i ett bergsområde norr sjön Saxen.
Den skogklädda höjden utgörs av en central platå och markerade sluttningar åt
såväl öster, söder som väster. Nivåerna varierar mellan 185m.ö.h i den västra
kanten och som högst 383 m.ö.h. på Bograngsberget i nordöstra delen. Cirka
15% av marken utgörs av myrar av varierande storlek och typ i spridd förekomst
över området. Delområden med hällmarker och tunna jordlager finns också,
framförallt kring Orrmossen. Terrängen är bruten med branter, blockmarker,
lodytor och små dalstråk. Kärr och mossar av olika typ och storlek samt
bäckflöden utgör påtagliga inslag i terrängen. Delvis kan terrängen betecknas
som svårtillgänglig.
Skogsbestånden varierar även starkt från högproduktiva delområden med betydande
lövträdsinslag i de nedre delarna av sluttningarna till magra marker i de centrala och
norra delarna. Gran dominerar skogsbestånden och utgör ca 80% av totala
virkesvolymen. Lövinslaget är relativt stort med en andel av ca 13%, sett över hela
området, med en koncentration i vissa delområden, speciellt de västra sluttningarna..
Skogens ålder ligger genomsnittligt över 100år med en variation från ca 50års
beståndsålder upp till den äldsta (uppmätta) trädåldern på 250 år.
Historik
Med sitt läge ”mitt i Bergslagen” har skogen brukats i järnhanteringens tjänst sedan
1500-talet. Omfattningen av virkesfångsten har dock varierat kraftigt från en
begränsad omfattning på 1500/1600talen till en större verksamhet på 1700- och
1800talen. Det var i första hand behovet av ved för framställning av träkol som
avgjorde skogsbrukets inriktning. Saxåhyttan på sjön Saxens nordvästra strand finns
omtalad i Gustav Wasas Jordebok av år 1540, men kan ha funnits i någon form ännu
tidigare, kanske redan på 1300-talet. Först från början av 1600-talet finns
produktionsuppgifter tillgängliga. Den årligen avverkade ytan för framställning av
träkol till hyttan torde då ha uppgått till 2-3 hektar. Ytterligare virke användes för
andra ändamål men påverkan på omgivande skogar torde ha varit begränsad. 1638
byggdes Mörttjärnshyttan söder om och i omedelbar närhet till reservatsområdet.
Ungefärligen 2/3 av ”vårt” område (mellersta –östra delarna) hade tilldelats
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Mörttjärnshyttan. Att man överhuvudtaget anlade den nya hyttan tyder på att man
bedömde skogstillgångarna som goda, vilket också kan utläsas av beskrivningar från
början av 1600-talet. Beskrivningar av Saxåhyttans skogar från mitten av 1700-talet
säger att …skogen var väl uppvuxen…vilket kan antyda att den tidigare under en
period varit hårt huggen. Beträffande Mörttjärnshyttan sägs från samma tid att …
skogen var utkolad…. vilket torde innebära att den då ansågs förbrukad.
Den största årliga produktionen av tackjärn, i Saxåhyttan, ägde rum under de sista
decennierna av 1800-talet, vilket också torde ha inneburit stora virkesuttag. Då hade
även sågtimmer fått en viss betydelse som handelsvara.
Saxåhyttan lades ner strax efter sekelskiftet 1900 (medan Mörttjärnshyttan lagts ner
redan vid mitten av 1700-talet) men kolningen på hyttans skogar fortsatte ända fram
till slutet av 1940-talet. Inom området (Åbengtshöjden) finns avverkningsytor och
skogssådder som gjorts under de första decennierna på 1900-talet. Sedan kolningen
upphörde omkring 1950 har emellertid endast enstaka smärre avverkningar skett.
Skogen har i stort sett stått orörd under de senaste 50 åren.

Biologiska intresseaspekter
Fågel; Området har tidigare gjort sig känt för sitt fågelliv. En större tjäderspelplats finns inom området och Orrmossen torde inte fått sitt namn utan
anledning. Under 1980-talet sågs här regelbundet den vitryggiga hackspetten.
Spillkråka liksom tretåig hackspett finns även.. Listan över observerade arter
upptar även järpe, dalripa, pärluggla, sparvuggla, lavskrika och mindre
flugsnappare.
Kryptogamer; Området har successivt tilldragit sig ökat intresse pga sina
naturskogskvalitéer och sin kryptogamflora. Av en sammanställning från 1993
framgår att 6 hot-klassade lav-arter och 7 svamp-arter noterats. En av svamparterna
ansågs tidigare som utdöd art. Den är idag hotklassad som ”missgynnad” (NT) enligt
ArtDatabankens redovisning år 2000 över Rödlistade arter i Sverige.
Vid senare inventeringar har ytterligare hotade, sällsynta och naturskogsindikerande
arter noterats. En sammanställning av funna arter från 1996 redovisas i bilaga 4.

Ärendets bakgrund och handläggning
Området har – lokalt – sedan lång tid varit känt för sin starka tjäderpopulation.
Intresset ökade när flera observationer av den vitryggiga hackspetter gjordes här under
1980-talet. Det uppmärksammades även vid en översiktlig inventering i Filipstads
kommun som länsstyrelsen genomförde 1984.
I början av 1990-talet inlämnar markägaren – STORA - till Skogsvårdsstyrelsen en
anmälan om planer på en skogsbilväg in mot Bograngshöjden. Efter samråd med
länsstyrelsen lämnas klarsignal för vägbygget. Samtidigt uppmanas den ideella
naturvården att samla information om de botaniska värdena i området som underlag
för framtida bedömningar. Vägen byggs 1991-92. Nya signaler beträffande områdets
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naturvärden tillkommer och markägaren meddelar att man – tillfälligt – avvaktar med
avverkningar för att ge utrymme för ytterligare inventeringar – genom den ideella
naturvården.
I en skrivelse1993-11-30 hemställer sedan ”Steget före-gruppen” i Värmland
(Skogsgruppen i Kristinehamn) att länsstyrelsen skulle verka för bildande av
naturreservat för ”Åbengtshöjden - Bograngshöjden” med tanke på områdets
mycket skyddsvärda fauna och flora samt den akuta bristen på naturskogslokaler
i sydöstra Värmland.
Markägaren inbjöd sedan länsstyrelsen, kommunen och ”StegetFöre-gruppen” att
samråda om områdets framtid. Markägare, STORA ENSO har sedan medtagit
(delar av) området i sin planläggning av bolagets ”Vitryggområden” och
”Steget-före” har fortsatt sina inventeringar i området. Länsstyrelsen har med
särskilda medel från Naturvårdsverket initierat dels studier av områdets
skogshistoria dels en därtill kopplad botanisk inventering. Länsstyrelsen har
vidare fört en diskussion om reservatsbildning med dels markägaren dels
naturvårdsverket. En viss tvekan har påverkat ställningstagandet pga det till
synes motsägelsefulla förhållandet att området dels har höga naturvärden dels har
en lång historia med intensivt skogsutnyttjande.
29:e oktober 1997 genomfördes en exkursion i område där bl.a. representanter
för naturvårdsverket deltog.
Ett resultat av exkursionen var att tanken på en reservatsbildning stärktes men att
avgränsningen ytterligare skulle prövas. Som ett led i denna prövning har
länsstyrelsen och markägaren diskuterat möjligheterna att (delvis) avverka delar
av området i kombination med att ”naturvårdsbränning” planeras och genomförs.
Brandfälten skulle sedan ingå i reservatsområdet. Syftet med sådant
åtgärdsprogram vore att dels medge bolaget viss virkesfångst och begränsa
kostnaderna för naturvårdens markdisposition dels få en ekologisk effekt med
avseende på skogsvegetationens andel av tall och löv. Diskussionerna visade
emellertid att ekonomiska nyttan och ”naturvårdsnyttan” av att bränna föreslagna
bestånd var diskutabel. Praktiska och säkerhetsmässiga problem skulle kunna
uppstå pga de långa sluttningarna samt nivåskillnader och avstånd till säker
vattentäkt. För att lösa säkerhetsproblemen skulle stora ingrepp i mark och
skogsvegetation alternativt behöva göras.
En viss justering av tidigare avgränsningsförslag har nu gjorts.

Synpunkter från remissinstanserna redovisas i bilaga 6.
Yttrandena vittnar om positiv inställning till reservatsbildningen men avvikande
mening uttrycks framförallt beträffande områdets avgränsning. Tre
remissinstanser vill sålunda att reservatsområdet utvidgas.
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Länsstyrelsens bedömning och överväganden
Länsstyrelsen gör bedömningen att detta är ett mycket skyddsvärt område vars
naturkvalitéer och kulturhistoriska värden endast kan bevaras genom att det
undantages från skogsbruk och andra arbetsföretag som kan påverka mark, flora och
fauna. Reservatsbildning är ett lämpligt medel för att åstadkomma detta skydd.
.
I den hårt brukade produktionsskogen har många biotoper minskat kraftigt i
omfattning. Sammanhängande skogsområden har fragmenterats. Viktiga
förutsättningar för växt- och djurarter som var vanliga i naturskogslandskapet håller på
att försvinna. Tillgången på lämpliga substrat i form av grova lågor, döda/döende träd
och gamla lövträd samt ett stabilt mikroklimat är nödvändiga förutsättningar för
biologisk mångfald.
Åbengtshöjdens naturskogar och den biologiska mångfalden där är av speciellt
intresse med tanke på områdets läge i Bergslagen och regionens historoa av
omfattande skogsutnyttjande under långa perioder.
Åbengtshöjden är ett stort område med goda förutsättningar att utgöra livsmiljö för
växt- och djurarter vilka i övrigt är missgynnade. Området har från det att kolvedshuggningarna upphörde för ca 50 år sedan i stort sett stått orört . Det skiljer sig därvid
markant från omgivande skogslandskap som brukats storskaligt och intensivt in i våra
dagar.
Även om området utnyttjats för virkesfångst under en lång period har förutsättningar
för en biologisk mångfald bestått. Sannolikt sammanhänger detta med områdets
topografi med svåråtkomliga partier i branter och storblockig terräng.
Terrängförhållanden tillsammans med hög mark- och luftfuktighet har givit många
småbiotoper och stabila livsmiljöer möjlighet att erbjuda störningskänsliga arter
gynnsamma förutsättningar. Det skogliga utnyttjandet har visserligen skett under lång
tid men huvudsakligen i småskaliga former och med varierande intensitet över tiden.
Mellan de många ”kolfallen” har rimligen funnits refugier som erbjudit rätt substrat
och livsmiljö för många arter. Mosaiken av naturtyper som våtmarker, bäckar,
rasbranter, blockmarker och lodytor torde också ha styrt avverkningarna. Inom vissa
delar med svårframkomlig terräng kan en del områden under längre tid ha lämnats
opåverkade.
Området hyser två naturtyp utpekade i EU:s s.k ”habitatdirektiv”, nämligen ”Västlig
taiga” och ”öppna, svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och
gungflyn”. Åbengtshöjden har medtagits som kandidat till Sveriges bidrag till
europeiska nätverket ”Natura 2000”. Området omfattas därför av Miljöbalkens 7Kap
28-29§§ samt Förordnande om områdesskydd 16-20§§, där det stipuleras att
Länsstyrelsen för sådant område har ansvar att möjliggöra att gynnsam
bevarandestatus bibehålles eller återställs för berörda livsmiljöer eller arter.
Utöver de biologiska värdena är området också av betydande kulturhistoriskt
intresse. Genom att skogsområdet lämnats i stort sett orört sedan kolveds-
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huggningarna upphörde för ca 50 år sedan har spår av tidigare skoglig
markanvändning i hög grad bevarats.
En rad frågeställningar beträffande relationen mellan skogligt markutnyttjande
och biologisk mångfald bör här även kunna få en god belysning.

Ändamålet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i
ett naturområde med däri ingående ytformer, naturskogar och våtmarker.
Ändamålet är samtidigt att bevara och åskådliggöra kulturhistoriska element,
vilka illustrerar skoglig markanvändning under tidigare epoker.
Ändamålet skall nås genom att
* området undantages från virkesproducerande skogsbruk samt andra
arbetsföretag som påverkar mark och vegetation
* skogsvegetationen får utvecklas i huvudsak fritt
* skogsbränning kan användas som ekologisk faktor i områdets fortsatta
utveckling samt att punktvisa ingrepp i lämpliga delområden utförs för att öka
andelen asp m.fl. lövträdsarter
* ytterligare studier av områdets flora, fauna och skogshistoria läggs till grund
för framtida skötselprogram
* områdets utnyttjande för allmänhetens friluftsliv sker så att detta inte strider
mot bevarandemålen och negativt påverkar kulturhistoriska element.
Reservatsbeslutet innebär inte direkt hinder för jakt enligt allmänt gällande
regler. Reservatsmarken förutsättes därvid ingå som del i större jaktlig enhet.
Inga viltvårdande åtgärder skall dock utföras inom reservatsområdet. Vidare får
inte skjuttorn eller motsvarande anläggningar uppföras. Inte heller skall
skjutgator röjas. Uttransport av fälld älg (eller annat större villebråd) skall ske så
att risken för markskador och spårbildning minimeras.
Frågan om jakt på tjäder har ägnats särskild uppmärksamhet av tre
remissinstanser. Enligt länsstyrelsens mening kan sådan jakt ske inom området
men populationsutvecklingen bör kontinuerligt följas genom att
reservatsförvaltaren i samverkan med jakträttsinnehavare sammanställer
avskjutningsstatistik samt dokumenterar populationens storlek och
sammansättning.
Inkomna yttranden ( se bilaga 6) uttrycker argument för att reservatsområdet
även omfattar ytterligare delområden i sydväst, sydost och öster. Redovisad
avgränsning har ingående diskuterats och utgör länsstyrelsens samlade
bedömning av vad som nu bör beslutas.

BILAGA 3
till
Dnr 231-4157-01
Länsstyrelsens beslut
2001-06-25
om bildande av
Naturreservatet Åbengtshöjden

Länsstyrelsen
Värmland
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SKÖTSELPLAN för ÅBENGTSHÖJDEN
Innehåll.

1. Syfte med reservatsförvaltningen
2. Skötselområden
3. Jakt och viltvård
4. Information, friluftsliv och turism
5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning
6. Sammanställning av planerade åtgärder
7. Karta skala 1:20.000

1. Syftet med reservatsförvaltningen
Ändamålet med reservatet är att bevara och utveckla den biologiska mångfalden i
ett naturområde med däri ingående ytformer, naturskogar och våtmarker.
Ändamålet är samtidigt att bevara och åskådliggöra kulturhistoriska element, vilka
illustrerar skoglig markanvändning under tidigare epoker
Ändamålet skall nås genom att;
* området undantages från virkesproducerande skogsbruk samt andra arbetsföretag
som påverkar mark och vegetation
* skogsvegetationen får utvecklas i huvudsak fritt
* skogsbränning användes som ekologisk faktor i områdets fortsatta utveckling
samt att punktvisa ingrepp i lämpliga delområden utförs för att öka andelen asp
m.fl. lövträdsarter
* ytterligare studier av områdets flora, fauna och skogshistoria läggs till grund
för framtida skötselprogram
* områdets utnyttjande för allmänhetens friluftsliv sker så att detta inte strider
mot bevarandemålen eller negativt påverkar kulturhistoriska element.

”Kvalitetsmål”

”Skötselmål”

Bevara och utveckla den biologisk mångfalden.
Skogsvegetationen utvecklas i huvudsak fritt och
naturskogsstrukturer dominerar men området skall
samtidigt kunna åskådliggöra tidigare epokers bruk av
skogen. Andelen lövskog ökas till > 20% av totala
virkesvolymen
En första vandringsled iordningsställes inom 2år.
Särskild åtgärdsplan för bevarande och skötsel av
kulturhistoriskt intressanta objekt upprättas inom 5 år.
Ekologiskt motiverad skogsbränning genomförs inom10år
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2. Indelning i skötselområden samt skötselåtgärder
Reservatsområdet kan principiellt delas in i 4 st ”skötselområden”. Någon exakt
avgränsning av dessa delområden görs för närvarande inte. Mer allmänt kan de
definieras och beskrivas enl följande;
a) De asprika sluttningarna (i väster).
Andelen gran i bestånden är stor och ökande. Möjligheterna att genomföra
bränning i området bedöms – av säkerhetsskäl – vara små. För att begränsa risken
att asp utkonkurreras av uppväxande gran görs plockhuggning och/eller
ringbarkning av gran. Ingreppen görs t.v i begränsad skala för att pröva metodens
användbarhet. Åtgärderna inriktas i första hand på att gynna aspindivider och
grupper som bedöms ha förutsättningar att få kraftigt ökad diameter efter åtgärden.
Fällda granar behandlas så att risken för insektsangrepp i bestånd utanför
reservatet minimeras. Om reservatsförvaltaren väljer att tillvarataga virket får
avverkning och uttransport ej ske så att markskador uppstår.
Motsvarande utförs även där utvecklingsbar asp förekommer spritt i området.
b) Områden lämpliga att genomföra (ekologiskt motiverad) skogsbränning
identifieras. Vid urval av tänkbara delområden beaktas, förutom säkerhetsaspekter och kostnadsramar, möjligheterna att få självsådd av lövträd och tall.
Brandfält bör vara 1-5 hektar stort. Erfaren (extern) personal engageras för
planläggning och genomförande av bränningen i föreslaget område. Särskild
utvärdering av bränningen sker.
c) Delområden och punktobjekt av särskilt intresse för att åskådliggöra områdets
kulturhistoriska värden identifieras. Särskilt åtgärdsprogram upprättas. När
programmet upprättas, prövas även förutsättningar för att ta upp något ”kolfall”
(och genomföra kolning).
d) Övriga skogsbestånd får utvecklas fritt..
3. Jakt och viltvård
Reservatsbildningen innebär inte direkt hinder för jakt enligt allmänt gällande regler.
Följande restriktioner skall dock iakttagas;
* Viltvårdande åtgärd, som innebär ingrepp i vegetationen, får ej ske
* Uppförande av skjuttorn eller liknande byggnad får ej ske.
* Röjning av skjutgator får ej ske
* Uttransport av skjuten älg (eller annat större villebråd) skall göras på sådant sätt att
risken för markskador och spårbildning minimeras. Uttransport över myrmark skall
ske manuellt eller med hjälp av litet bandgående fordon, typ Järnhäst.
Vidare skall allmänheten tydligt informeras om planerad och pågående (älg)jakt.
Dessutom skall avskjutningsstatistik årligen av jakträttshavare redovisas beträffande
tjäder. Reservatsförvaltaren skall i samverkan med jakträttshavare även dokumentera
skogsfågelpopulationernas omfattning och sammansättning.
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4. Information, friluftsliv och turism.
Möjligheter skall finnas för allmänheten att uppleva områdets natur- och
kulturhistoriska värden. Formerna för nyttjandet av området skall vara sådana att de
speciella värdena ej påverkas negativt. Omfattningen av arrangemang för allmänheten
är beroende av huruvida reservatsförvaltaren kan utverka särskilda medel för
verksamhet på högre ambitionsnivå eller om samverkan med lokala intressenter kan
utvecklas.
I första hand iordningsställes P-plats samt vandringsled i slinga genom området i
sträckning som schematiskt markerats på skötselplanekartan, sid 5.
Organiserat nyttjande för turism, undervisning e.d. får endast ske i samråd med
reservatsförvaltaren.
Särskild folder i länsstyrelsens serie, ”Ditt Värmland, Natur och Kulturlandskapet”,
bör iordningsställas.
För närvarande finns ingen (markerad) vandringsled inom området. Den skiss som
redovisas i skötselplanekartan illustrerar en första vandringsled som bör förverkligas
under närmaste tiden. I första hand väljs P-plats omedelbart väster Stora Mörttjärn
som utgångspunkt. Leden bör så långt möjligt följa gammal transportled. Blöta avsnitt
kringgås dock eller spångas. Vid stigskäl skall finnas liten orienteringskarta.
Mer genomarbetade förslag till leder med särskild information om kulturhistoriska
förhållanden (resp naturvärden) bör upprättas och genomförandet påbörjas inom ca 5
år.
På ett begränsat antal platser (1-3) bör enkla rastkojor ordnas. Kojorna byggs
förslagsvis i en form som ansluter till den traditionella för tidigare kolarkojor.

5. Tillsyn, dokumentation och uppföljning
5.1 Som tillsynsman bör engageras lämplig ortsbo. Reservatsförvaltaren utformar
anvisningar för tillsynsmannen.
5.2 Årlig dokumentation sker av utförda åtgärder, kostnader för samt finansieringen
av verksamheten.
5.3 Uppföljning av kvalitetsmål sker genom extensiv övervakning av skogsbiotopers
innehåll med inriktning mot biologisk mångfald.
5.4 Uppföljning av skötselmål sker dels genom återkommande bedömning av slitage,
störningar och utförda åtgärder mm inom ramen för löpande tillsyn, dels genom
förvaltarens årliga budgetering.
Särskild uppföljning görs – årligen – även beträffande åtgärder som avser gynna
utveckling av lövskog. Motsvarande görs betr (senare)genomförd skogsbränning
samt ev. informationsarrangemang.
5.5 Program upprättas för fördjupade studier av områdets flora och fauna samt
skogshistoria. Samverkan bör här ske med vetenskapliga institutioner,
intresseorganisationer mfl. Särskilda medel söks för verksamheten.
5.6 Revision av skötselplanen bör aktualiseras inom 10 år.
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ADMINISTRATIVA DATA
Objektnamn
Skyddsform
Areal
Lägesbeskrivning

Karta
Län
Kommun
Församling
Fastigheter
Kategori sakägare
Nyttjanderätter
Reservatsförvaltare
Naturgeografisk region

Referenser

EU-habitat Natura 2000

Åbengtshöjden
Naturreservat
ca 442 hektar
ca 12 km NO Persberg nära länsgränsen (och
ca 7 km NV Hällefors i Örebro län) norr
nordspetsen på sjön Saxen.
Ekon karta(1:20.000) Sångshyttan 11E:63
Värmland
Filipstad
Filipstad
Mörttjärnshyttan 1:11
Bolag
Ledningsrätt för Birka Energi
Länsstyrelsen
28b Sydligt boreala kuperade områden
i övergång mot
30a Norrlands vågiga bergkullterräng med
mellaboreala skogsområden.
* Owe-Larsson,B. Skrivelse1993-10-30 till lst.
* v.d. Brink, Rune 1996 Inventering
signalarter i Åbengtshöjden – Bogranghöjden
* v.d. Brink, R och Wolf, H. ÅbengtshöjdenBograngshöjden. Erioderma, nr 2 1994
* Isaksson M. ”Naturvärden i en Värmländsk
Bruksskog” Rapporter o Uppsatser Nr 11 1997
Institutionen för skoglig vegetationsekologi,
SLU, Umeå.
* Lars Östlund (red), ”Människan och
skogen”, skrifter om skogs- och lantbrukshistoria 11, Nordiska musseet. 1997
344 hektar
43-”-

9010 V. Taiga
7140 öppna, svagt välvda
mossar, fattiga o. intermediära
kärr och gungflyn
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Synpunkter från remissinstanserna samt länsstyrelsens kommentarer.
Yttranden har inkommit från följande remissinstanser
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Martine Isaksson
Rune van den Brink
Skogsvårdsstyrelsen
Birka Nät AB
Naturvårdsverket
Filipstads kommun

1 Martine Isaksson (MI)
MI anser att två delområden – vilka funnits med i ett tidigare, preliminärt förslag - bör
ingå i reservatet. Delområde 1 (enl kartbilaga) hyser några tallar som är ca 150 år samt
rel stort inslag av björk, dessutom en bäck med grova lågor. MI påtalar den
(ytterligare) kanteffekt som skulle följa av att delområdet avverkas. Delområdet hyser
även en rödlistad art (grön sköldmossa/ Buxbaumia viridis(NT).
Delområde 2 utgörs av den sk ”pelarsalen”. Den bildar idag en stabil yttergräns i söder
för reservatet. Här ligger en av de troligtvis äldsta och mest utnyttjade och
kulturhistoriskt mest intressanta körvägarna inom trakten. Delområdet vore en
mycket lämplig portal för besökare till reservatet, väl ägnad att åskådliggöra
reservatsområdets kulturhistoriska värden.
MI anser det underligt att tidigare föreslaget reservatsområde begränsats och menar att
man istället borde beakta kompletterande naturvärden utanför föreslagen
reservatsgräns. Ett sådant komplement kunde vara sluttningarna i öster där aspar
lämnats vid avverkningar på 1990talet. MI menar att avverkningsytan med asparna
borde inordnas i reservatet samt att åtgärder skulle göras för gynna asparnas
utveckling och därmed förstärka aspinslaget inom reservatet.
Länsstyrelsens kommentar
De två delområdena ( omr 1 resp 2 enl MI) har ingående diskuterats ( med
markägaren resp. naturvårdsverket) sedan ett prel. reservatsförslag presenterades i
samband med en större exkursion 29:e oktober 1997. Område 1 utgörs av ett
högstammigt och virkesrikt barrblandbestånd, tydligt präglat av tidigare
gallringsingrepp. Område 2 är sammansatt av delar från flera olika och
grandominerade bestånd. De präglas av kulturåtgärder, såväl sådd (beståndsålder ca
75 år) som gallringar ( i södra delen, ca 100år).
De aspekter som MI lyfter fram har funnits med i länsstyrelsens diskussioner. Fråga
om ”naturvårdsbränning” i delområde 2 (efter att del av virkesförrådet avverkats) har
även prövats av länsstyrelsen i diskussion med markägaren. Bränningen har dock fallit
som alternativ, främst av tekniskt-praktiska skäl.
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Betr. fyndet av Buxbaumia viridis kan noteras att ytterligare kompletterande fynd av
arter fortlöpande torde komma att göras när området efterhand blir än bättre känt.
MI lämnar vidare synpunkter till reservatsförslagets indelning i skötselområden
a)I stället för att plockhugga gran i de asprika sluttningarna i väster rekommenderar
MI att gran ringbarkas .
b) MI anser det olämpligt genomföra skogsbränning i reservatet. Inga kända spår av
skogsbrand finns idag (enl MI) och flera ekologiska, praktiska och ekonomiska skäl
talar mot bränning i området.
c) område där kulturhistoriska värden kan åskådliggöras är enl. MI framförallt
”pelarsalen”.
d) Övriga skogsbestånd. MI uppmärksammar som lämplig åtgärden att ringbarka träd
vilka konkurrerar med grova lövträd och/eller grova, gamla tallar inom hela området,
särskilt i skiktade bestånd.
Länsstyrelsens kommentar
a) och d) Ringbarkning av granstammar för att gynna aspförekomster bedöms som en
bra metod, såväl i de västra sluttningarna som spritt i området där förutsättningar
finns.
b) Beträffande skogsbränning är det ingalunda osannolikt att skogsbrand trots allt har
ägt rum i området och skogsbrand är knappast främmande för ett skogsområde av
Åbengtshöjdens typ. De skäl som, enl MI, talar mot bränning bör noga beaktas vid
överväganden om ev. framtida åtgärder av denna art. Nämnas kan att flera delområden
i reservatsområdets periferi diskuterats som bränningsobjekt i samband med frågan
om avgränsning. Frågan har dock fallit just med hänsyn till praktiska och delvis
ekonomiska aspekter.
c) Goda möjligheter att åskådliggöra de kulturhistoriska värdena bedöms finnas i olika
delar av området.
MI anser vidare att jaktförbud bör gälla på tjäder och de stora rovdjuren.
Länsstyrelsens kommentar. Frågan om jakt på de stora rovdjuren är föremål för
särskilda verväganden. Speciella regler för enskilda naturreservat bedöms inte
motiverade. Liknade bedömning görs beträffande tjädern, som under sin livscykel är
beroende av flera olika naturtyper inom ett större område. För att tjäderpopulationen i
vidare mening skall kunna gynnas och förstärkas torde krävas åtgärder i ett
landskapsperspektiv. Inom reservatet skall givetvis lekplats mfl för tjädern väsentliga
delområden noga beaktas vid detaljplanering för åtgärder av olika slag.
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MI ser positivt på att gamla transportleder används för vandringsleder. MI
uppmärksammar dock behovet av spångning vid passage av våtmarker.
Slutligen erbjuder MI sin medverkan i det fortsatta reservatsarbetet.
Länsstyrelsen. Spångning är en åtgärd som normalt vidtages där en vandringsled ej
kan läggas på fast mark. Erbjudandet om medverkan i det fortsatta arbetet noteras med
tacksamhet.
2. Rune van den Brink (RB)
RB uppmärksammar till stor del samma frågor som Martine Isaksson gjort i sitt
yttrande.
RB säger beträffande pelarsalen i sydväst att ”Den är även i sig bevarandevärd som
frodvuxen, luckig, åldrande blandskog på hög bonitet med en för trakten stor andel
grova lövträd. Det är svårt att finna något lämpligare område att ha som
utgångspunkt för de småskaliga ingrepp som tex kolning, skogsbränning och
kulturhistorisk information som föreslås under avsnittet om skötselåtgärder.”
RB uppmärksammar även de östra sluttningarna och de möjligheter till åtgärder för att
gynna föryngring av asp som där finns. RB pekar även på de möjligheter markägaren
(STORA) har att informera en bred allmänhet om företagets projekt ”Vitryggig
hackspett” mm.
Länsstyrelsens kommentar. Såsom tidigare redovisats i kommentarerna till MI:s
yttrande utgör reservatets avgränsning resultat av omfattande diskussioner med
naturvårdsverket och är uttryck för en samlad bedömning av naturvårdsnyttan och
reservatsbildningens ändamål. Markägaren har givits möjlighet ta del av inkomna
yttranden.
RB är vidare kritisk till tanken på skogliga ingrepp inne i reservatsområdet. Sådana
åtgärder kan, enl RB, med fördel läggas i ”pelarsalen” i stället.
Länsstyrelsen. De åtgärder som ingår i reservatsförslaget är i första hand tänkta som
punktinsatser för att åskådliggöra kulturhistoriska värden eller för att gynna
lövskogsinslaget. Beträffande ev. ”naturvårdsbränning” skall sådan grundas på dels
erfarenheter av motsvarande verksamhet i andra delar av landet, dels på noggrant val
av lämpligt delområde.
Beträffande RB:s synpunkter på P-platsens placering på skogsbilvägen upp mot
Bogranghöjden är det länsstyrelsens mening att föga torde stå att vinna på att välja
skogsbrynet istället för vägslut. Vidare inarbetar länsstyrelsen RB:s kompletterande
uppgift beträffande artlistan och noterar tacksamt intresset för samverkan vid fortsatt
arbete med reservatet.
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I ett kompletterande yttrande, inkommet 2001-06-18, behandlar RB speciellt
”delområde 1”( enligt Martines yttrande), dvs det delområde som ligger i
reservatsområdets sydöstra del nära Stora Mörttjärn. RB menar att delområdet hyser
minst två arter, vilka upptagits på ArtDatabankens rödlista, nämligen Buxbaumia
virides och Hydnellum geogenium. Fyndplatser anges på kartbilaga. Området anges
därutöver hysa natuturvärden.
Länsstyrelsens kommentar Med den nya information som framkommer om
delområdet i sydväst finns det anledning åter pröva frågan om gränsdragningen i
denna del av reservatsområdet.
3 Skogsvårdsstyrelsen (SVS) uppmärksammar liksom de två andra remissinstanserna
ovan tre delområden i reservatets periferi, dvs ”pelarsalen” i sydväst, ett område nära
vägslut i sydost samt hyggesmark i sluttningar i öster.
För Länsstyrelsens kommentar hänvisas i första hand till vad som sagts i anslutning
till ovanstående yttranden. I sammanhanget bör även uppmärksammas att åtgärder för
att gynna asp ingår i reservatets skötselplan. Detta gäller i första hand de västra
sluttningarna men även spridda aspförekomster i olika delar av området. Viss
betydelse bör även tillmätas de åtgärder som avses bli gjorda i omgivande marker
inom ramen för bolagets ”Vitryggprojekt” samt den allmänna naturvårdshänsyn som
numera sker inom ramen för normalt skogsbruk.
SVS pekar, till skillnad från de två andra remissinstanserna, på önskvärdheten av
naturvårdsbränning. SVS:s påpekande om att stora praktiska svårigheter föreligger för
bränning sammanfaller med länsstyrelsens uppfattning. En mycket noggrann
planering skall därför föregå en ev. sådan åtgärd.
SVS anser vidare, enligt yttrandet, att jakt på tjäder liksom våra stora rovdjur skall
vara förbjuden inom reservatet. För länsstyrelsens kommentar hänvisas till vad som
sagts ovan i anslutning till yttrandet från Martine Isaksson.
4. Birka Energi konstaterar att två ledningar genom området tagits bort. Detta gäller
dels en större ledning som går diagonalt genom reservatet i riktning från sydväst till
nordost, dels en ledning i sydligaste delarna som löper i ungefärligen väst-östlig
riktning. Däremot finns en ledning i nära anslutning till bilvägen väster och norr om
Stora Mörttjärn i bruk.
Länsstyrelsens kommentar. Texten i reservatsbeslutet kompletteras så att där tydligt
framgår att normalt underhåll kan ske av befintlig ledning, vid Stora Mörttjärn, utan
hinder av reservatets föreskrifter.
Birkas påpekande om fastighetsbeteckning beaktas likaså.
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5. Naturvårdsverket tillstyrker beslut med föreslagen gränsdragning. Verket menar
att Ändamål, syfte och kvalitetsmål bör preciseras och målet göras uppföljningsbart.
6. Filipstads kommun meddelar att man inte har något att erinra mot bildandet av
naturreservatet Åbengtshöjden.
Sammanfattning och länsstyrelsens ställningstagande
Den reservatsavgränsning som redovisas i remissomgången har, mot bakgrund av
genomförda inventeringar, tillkommit efter ingående diskussioner med bl.a.markägare
och naturvårdsverk. Ny information har tillkommit under remissperioden.
Beträffande frågan om att gynna utvecklingen av asp innebär skötselplanen att detta i
första hand skall ske i reservatets västra sluttningar. Smärre ingrepp i detta syfte kan
även göras i andra delar av området även om skogsbestånden i huvudsak lämnas till fri
utveckling.
Beträffande ”naturvårdsbränning” har remissinstanserna något olika inställning. Enligt
länsstyrelsens uppfattning skall skötselplanen utformas så att möjlighet till sådan
åtgärd finns. Noggranna förberedelser skall dock göras innan sådan åtgärd genomförs.
Frågan om jaktförbud på tjäder och stora rovdjur lyfts fram av remissinstanserna.
Länsstyrelsen anser att tjäderpopulationens utveckling avgörs av förhållanden inom ett
avsevärt större område än det som reservatet omfattar. Direkt hinder för jakt skall
enligt länsstyrelsens mening inte gälla. Däremot gäller en del allmänna inskränkningar
i markanvändningen som kan påverka jaktens utövande ( jämför föreskrifterna).
Dessutom anser länsstyrelsen det vara angeläget att följa skogsfågelpopulationernas
utveckling. Jakträttsinnehavare bör därför årligen redovisa avskjutningsstatistik.
Reservatsförvaltaren bör vidare i samverkan med jakträttsinnehavare dokumentera
populationernas storlek och sammansättning.
Frågan om jakt på de stora rovdjuren avgörs i särskild ordning.
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