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- .  Varmlands Ibn 

Förordnande om naturreservat för Pannkakan, Forshaga kommun, 
Varmhds  län 

Namn: Pannkakan 

Kommun: 

Nedre UUdrud 

Molnbacka 1 : 1 1 

AB Molnbacka-Trysil 

Fastighet: 

Ca 1 km öster om Deje centrum vid sjön 
Lustens sydvästra strand. . . 
Topografiska kartbladet l l D SV 
Ekonomiska kartbladet I l  D 2e 
Jämför bir 2 och 4 

Gräns: Markerad fl kartan i bilaga 2 samt närmare 
beskriven i kartbild och text i bilaga 3 

Area: 
därav landarea: 

122 hektar 
76 hektar 

Uppgifter om naturtyper m m aterfinnes i bilaga 5. 

b Grund for besIritet: 

Omradet är ett alvdelta som bildats av Klaralven i sjon Lusten 
med borjan för endast cirka 200 ar sedan. Mineraljorden bestar 
av mycket Iätteroderad svämsand. Omradet är Uglant markytan 
genomdragen av gamla aivf åror vika of ta ar vattenfyllda, Den 
nuvarande skogen tillhör sannolikt den f örsta generationen i omradet, 
Trädskiktet domineras av grova gråalar. Buskskiktet ar mycket 
välutvecklat, likso m markvegetationen. 

Pannkakan har bedömts vara ett objekt i Mgsta värdeklass enligt 
naturvardsverkets urskogsinventering redovisad i statens nafurvards- 
verks PM 1507 och 1508 (1982). 

' Pannkakan har vidare bedömts vara en viktig lokal för den utrotnings- 
hotade vitryggiga hackspetten och f6r manga andra organismer 
som ar beroende av en livsmilj6 i naturskog. 3arnfÖr "Naturinventering 



rmlaods län 
M a  ner imsavdelningen 
~aturv~rdsenhet  en- 

BESLUT 

1983-03-14 

på Pannkakan, Forshaga kommuntt av Leif Andersson och Tornas 
Appelqvist. Rapport Nr 198 1 :3, Länsstyrelsen i S-län, nahirvardsenheten 
samt skriveise till Iänsstyrelsen (1 980-02-27 dnr 1 i .l2 1 1-474-80) 
från Gustaf ~ulgn,  Institutionen f 6r viltekologi vid Sveriges Lantbruks- 
universitet. 

AndamAlet med reservatet är att iåta vegetationen fritt utvecklas 
utan andra ingrepp iin de som anges i den skotselplan som ingdr 
i beslutet. Andamalet ar aven att området skall kunna utnyttjas 
som referens- och studieobjekt - i den man det inte strider mot 

. bevarandein tressena. 

Med stöd av 7 5 naturvardsIagen (1964:822) förklarar länsstyrelsen 
det omrade som utmärkts p5 bifogade beslutskarta som naturreservat. 

Reservatsi öreskr if ter 

För att trygga $damAlet med reservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 55 naturvardslagen samt 9 $ naturvatdsförordningen 
(i 976:484) a tt nedan arigivna f öreskrif ter skall galla beträf f s i d e  
omradet. 

A, Föreskrifter med stöd av 8 S naturvardslagen angaende inskränkning 
i marka~ares och annan saka~ares ratt att förfoga över fastighet 
inom naturreservatet 

utökr föreskrifter och forbud i hgar och författningar ar 
det f6rbjudet att 

1. avverka skog eller vidtaga andra ingrepp i vegetationen 
än vad som frarngar av fastställd skötselpian 

2. uppfiira byggnad 

3. bedriva takt i nAgon form 

4. anordna upplag annat än förtöjning av flottningsgodsvid 
strand enligt f aststalld sk6 tselplan 

5. f ramdraga ledning 

6, dika eller pa a m t  ett förändra vattenförhallandena. 
Beträffande muddring i Adran se dock fastställd skötselplan. 

7. anlägga viif annat än tiHfällig för virkestransporter enligt 
faststiilld sk6 tselplan 

S. bedriva jordbruk i nagm form 

9. utöva jakt annat an enligt fastställd skotselpian. 
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B. Föreskrifter jämlikt 9 5 naturv3rdslagen angaende marka~ares 
och andra sakagares skyldighet att tala visst i n t r h g  

Markägare och innehavare av Girskild rätt till marken forpliktigas 
tala att de atgarder vidtages inom omradet som frarng& av 
den sk6tselpian som ingår i detta beslut. Dessa atgarder innebar: 
1, Anordningar förutmarkningav reservatet 
2. Markering och uriderh All av stigar, inf or matioristavla, 

observationstorn sam t parkeringsplats. 

Foreskrif ter med stöd av 10 § nahirvardslagen om vad a1irnZnheten 
har att iakttaga inom naturreservatet 

. . 

Utöver foreskrifter och förbud i lagar och författningar skalf 
forbud galla 

1. bryta grenar. fälla eller på annat &tt skada levande och 
döda trad och buskar 

2. grava upp eller plocka växter. Förbudet galler såval blornv3xter 
som spor viix ter (-mossor, lavar, svampar) 

4, göra upp eld 

S. medföra hund som inte hails kopplad. Undantag dock för 
tillaten jakt enligt faststiilld skötselplan 

6. - framföra motordrivet fordon. 

Organiserad visning av hmradet (turism, undervisning) f3r ej 
ske ,utan samrad med naturvardsf~rvdtaren. 

Naturvetenskapliga eller andra undersökningar får ej utföras 
utan samrad med länsstyrelsen och naturv&dsförvaltaren. ' 

Vid besök i omradet bör endast de med orange färg markerade 
stigarna betradas. 

Foreskrif terna under C galler iiven markagare och innehavare 
av särskild rätt. PAgAende markanvändnhg far dock inte avsevärt 
farsvaras dir igenom. 

D. Bestamrnelser . . jämlikt 9 naturvardsförordningen om naturvardsfor- 

Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvArdsfurvaltning- 
en som frarng* av nedanstående skötselplan. 
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Allmän beskrivning av reservatsområdet ingar i avsnittet "Grund 
för beslutet". For ytterligare beskrivning hmvisas t iU rapporten 
"Naturinventering p3 Pannkakan, Forshaga Icornmuri", Anderssan- 
Appelquist 198 1. 

Syftet med naturvArdsförvaltnin~en 

l. Tillse att Zndarnalet med reservatet upp&. 

2. Styra besökare & att naturmiljön inte besväras av slitage och 
störningar. 

3 V id behov genom f Gr a viss vegetationsvSrd (enligt nedan angivna 
riktlinjer). 

Med tanke j 4  omridets karaktär är nagon indelning i skötselomrSden 
inte nodvändig. 

. Havd av skop;somrl%den. Omrades skogsbestafid kali i princip Emnas 
orörda. 

I den befintliga kraftledningsgatan bor ett buskskikt behallas. 

Om ledningen tages ur bruk skall vegetationen även har Iimnas 
att utvecklas fritt. 

Flottninq Flottning och lagring av v i k e  i Adrah uch sjön Lusten 
får ske. 

Strandremsan utmed Adran far av flottningsföreningen begagnas 
för f lottningsarbete. Härvid far trad och buskar vid vattenbrynet 
som ar direkt hindrande tas bort i samrad med naturvardsförvdt&en. 
Det skail dock observeras att vide-buskagen vid avstranden utgör 
en av de speciellt intressanta och betydelsefulla miljöerna inom 
reservatsomradet. Rensning av vegetation i strandkanten skall därför 
begränsas med Mnsyn till denna aspekt (jamfor vidare länsstyrelsens 
rapport nr 19816). Anbringande av länsfästen skaU likasa ske i 
samrad med naturvArdsförvaltaren. Om samradet enligt ovan inte 
leder till överenskommelse kan fragan hänsk jutas till Iansstyrelsen 
för prövning som dispensärende. Ingreppens inverkan på naturmfljön 
skall begränsas s3 Ikgt som mojligt. Muddring av älvfaran för flott- 
ningens behov far ske - dock ej så att reservatsomradet utnyttjas 
för upplag av muddermassor. 

Traktoiväq. Virke fran andra delar av ön kan transporteras via befint- 
l ig  vägsträckning i södra delen av reservatet - se markering 
bifogad karta - samt på tillfällig konstruktion över Adran. 
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Detta skall dock endast'ske om nuvarande broförbindelse (pontonbro 
vid järnvägen) framledes inte kan utnyttjas eller annan lösning ej 
finnes. 

Eventuella virkestransporter i markerat strak skall i q n r 3 d  med 
reservatsför valtaren utformas så att minsta möjliga störning p& 
naturmiljön uppstar. 

Jakt och viltvard. Jakt är tillliten endast i den meningen att drev 
f& ske med l@lupande hund i samband ined smavilt- och älgjakt 
$ intilliggande marker. Skottlossning inom reservatet far ej ske. 

Fisket berors inte av reservatsbildningen. 

ANORDNINGAR FOR FRILUFTSLIV 

Tillgängli~het - friluftsanordningar 
- .  . 

Parkeringsplats för ca 10 bilar anordnas vaster om Kfarälven inne 
p3 fabriksomradet - genom särskilt avtal mellan naturv3rdsförvaitaren 
och markagaren. Tydlig vagvisning sätts upp vid fabriksporten. 
Stig markeras över pontonbron och f ram tili reservatsgransen i 
sydväst. Inne i reservatet markeras stigar i enUghet med kartbilaga. 
Observationstorn nied utsikt över vattnet anlägges i Estra kanten - jämför karta, bilaga 2.. 

Tillsyn och renhalning sker i första hand genom avtal mellan reservats- 
förvaltaren och Emplig ortsbo. Rapportering av iakttagelser betraffan- 
de flora, fauna, besöksfrekvens m m sker ariigen. 

hf ormation 

Informationstavlor placeras vid parkeringsplatsen, stigens borjan 
och observationsplattformen. Det ar angeläget att ett särskilt informa- 
tionsmaterial utarbetas med tanke på ornradets narhet till tätorten. 

Utmarkning a v  reservatets grans 

Naturvardsförvaltaren utf6r grusmarkering d g t  svensk standard 
(SIS 031522). 

Den södra granxn följer provisorisk avgränsning (gul snitsel) som 
&ett i samband med markägar f örharidiingar. Gränsdragningen beskrives 
i bi1 3. 

Dokumentation 

Naturv4rdsförvaltaren dokumenterar eventuella f örandringar som 
hotar ornradets naturvärden. Inventeringar av omradets biohgiska - 

varden bör främjas i farsta hand genom samarbete mellan länsstyrelsen 
och vetenskapliga institu tioner. 
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Kostnader f 6r natur v&rds£or valt ninPen 

Kostnaderna för reservates skötsel bedöms enligt bilaga L. 

Finansierinp av naturv3rdsförvaltninw 

Samtliga kostnader enligt bil l bekostas av staten. 

Ytterligare insaler 1 form av organiserade visningar kan i frk&omma 
om särskild finansiering kan ordnas. 

- - -  

Naturreservatet skall fran naturvardssynpunkt ftirvaltss av skogrrards- 
styrelsen i Värmlands lan. Vid naturv!irdsförvaltningen skall somrld 
fortlöpande ske med Iinsstyrelsen. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbrasde par tement et, 
se bllaga (formular 3). 

Beslut i detta Srendc har fattats av Iansstyrelsens s t ~ e l s e .  1 besiutet 
deltog landshövding Bengt Norling jämte ledamöterna Kr istina Ander=+ 
Sten Fogde, Stig Gustaf uon, Arne Hult, Jan Hyttring, Bertil Jonasson, 
Sven 3unzeU, Helmer Karlsson, Gbthe Knutson, Gullan Lindblad och 
Eric Penson samt suppleanterna Gunnar Wiktorsron och EL= SorbAck 

1 den slutliga handläggningen deltog aven tf lämrad Anderwn, 
naturvardsdirektör wir&, företrädare för juridiska enheten, planenhete7 

Iinsaniikrarie Vareniur samt byradir e k n r  

Y 
B i i a i  
Beslutskarta, skala 1:10 000 
Oversiktskarta, skala 1~50 000 
Kostnader för reservatets skötsal 
Besvärshärivisning 

Kopia till 

Statens naturvardsverk 
Statens planverk 
FBM 
Kommunfulim Forshaga kn 

AB Mölnbacka-Trysi1 Defg 
Klaralvens Flottningsförening u- 

Uddeholmr AB, Kraftdivisionen "- 
Naturvardsenheten 
Naturvardsregistret 
Akten 



LKNSSTY RELSEN 
Värmlqnds lon 
Planer ingsavdelningen 
Naturvardsenheten . 

Utmark- 
ning av 
gräns 

Informa- 
tions- 
skyltar 

Stigar 

Tillsyn repa- 
rationer och 
renhallning 

Bil 1 

11.121 1+74-80 

Materialkostnad 

Ar i Ar 2-5 

Friluf ts- 
anordn 50 15 000 
I-I-----__I-C--------I------------.--~-*---- 

Summa 



Utdrag ur 
ekon kart nr 1lD 2e 

PANNKAKAN 
Bilaga 2 till Ists 
beslut 1983 -03-1 4 
om reservotsbildning 
Dnr 11.1211- 474- 80 

- @IS f6r reservatet - fOrs[ag till markerad stig 
I 

purkerings- 
plats 



G ränser . f ör naturreservatet PANNKAKAN 
Bilaga 3 till {sis 
beslut 1983 -03-1; 

Utdrag ur m reservatsbildning 
ekon kart nr 110 2e Dnr li.12lI- L7G-80 

skola 1:10000 .* . . 
O m 5 # *  lmt m - - @ns for reservatet 

parkerings- 
piats - * 

fOrsIag till markerad stig 
befintlig körväg jfr sid 4 i I s k  beslut 3O-m-35:S 82W 
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Gränser för naturreservatet Pannkakan 

Den södra gränsen har markerats med gul snitsel i terrängen i samrad 
med representant för inarkägaren. CränsUnjen kan beskrivas enligt 
följande - jämför bifogad karta i skala 1:10 000, Angivna kompasslinjer 
har matts i nygrader (gon) ' 

Punkt l 20 m öster oin sydspets p3 holme i älven - enligt 
kar t an. 

Mellan punkt 
1 - 2  Kompaalinje mot hörnstolpe i staket kring froplaniaget 

Punkt 2 - 3 

Punkt 3 

Punkt 3 - Q 

Punkt 4 

Punkt 4 - 6 

Punkt 5 

Punkt 6 

Punkt 6 - 7 

Punkt 7 

Punkt 7 - 8 

Punkt 8 - 11 

Punkt 9 

Punkt 11 

Gränsen följer befictligt staket kring f röplantaget- 

Ledningsstolpe vid delning av ledningen. 

Kompasslinje (75 god mot punkt 4 (H snitsel), - 

Red snitsel 80 m vinkelrätt frbn den ledning som 
foijer staketet kring fröplantaget. 

Nggot G j d  linje (kompassriktning 110-100 gon) 
- mot hörnpunkt i öster. Linjen dragen strax ovanfar 

markerad avlas tningsbrant, 

20 meter mellan ledningsstolpe vid knii pA ledningen 
och närmaste punkt på linjen mellan 4 - 6. 

Röd snitsel 90 m fran korsningen mellan vag och 
ledning. 

Nagot böjd linje i gränsen mellan fastmark bevuxen 
huvudsakligen med granplantor och 3 andra sidan 
mer eller mindre sank mark bevuxen med heterogen 
busk- och lövskogsdominerad vegetation. 

R5d snitsel. 

Kompaslinje i80 god vald så att den markerade 
avlastningsbranten faller inom reservatet 

Kompaslinje (53 gon), 

Vastra hörnet p3 uthusbyggnad. Darif rån ar avsthdet 
50 m fram till kompasslinjen (3 - 11). Fran den 
punkt där en linje fran punkt 9 nar kornpasslinjen 

,vinkelratt ar der 50 m till punkt 8. 

Sydspets på holme enligt kartan. 

Kartmatt punkt 100 m fran punkt 10. 

Punkt 12 - I3 Lin je mitt i Adran 

Punkt 13 - l4 Linje mitt i ZIvarrnen. 
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Upp~ifter om naturreservatet Pannkakan 

Namn: Pannkakan 

Kommun: Forshaga 

s.gckeen 

Fastighet: 

Nedre Ullerud 

Mölnbacka 1 :l 1 

AB Mölnbacka-Trysil, B illerud Uddeholm 
AB, Box 60, 6 6 t  M1 Säffk 
Klaralvens Flottningsferening, Box 
502, 680 50 Ekshärad 

Ny ttj anderatter: 

Lage: 

~ddeh&n AB, K raf tdivirionen, Fack, 
684 01 Munkfors 

Ca I km aster om Deje centrum vid 
sjon Lustens sydvästra strand. 

~opo~raf isk karta: 

Ekonomisk karta: 

Gränser: 

Naturv3rdsförvaltarc: 

11I32e 
Z 

Se beskrivning i bilaga 3. 

SkogsvArdsstyrefsen, Box 387, 651 
86 Karlstad 

Area: 

Naturtyper: 

i22 hektar - 46 hektar sjö 76 ha h d .  

46 ha Sppet vatten 
27 ha starrmader med videbuskage 
49 ha Iövskog, huvudsakligen zrad 

på laglänt mark (svamsand) 

Naturgeografisk regim: 
(NU B 1977:34) 

28 sydligt boreala kuperade omraden 

Skogliga 
Ornitologiska 
Botaniska 
Entomologiska 

Skyddsmotiv: 

Indispensabla, totala A2 - 3, 5, S 
Indispensabla, partidla A4, 6, 7 

Skyddsföreskrif ter 
8 5 NVL allmänt: 

Skyddsföreskrifter 
jakt: A9 partiellt i fråga om art ock i~ktform 
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Skyddsföreskrif t 
produktiv skogs- 
mark: 

Befintliga anlägg- 
ningar: 

Planerade anlagg- 
ni ngar: 

Dokurnerit tion: 

A l  galer 76 ha huvudsakligen graalskog. 

Enkel stig i dinga genom sydvästra delen 
av omradet 

Parkeringsplats med plats för cirka 10 
bilar. 
Markerade stigar cirka 3 km 
1 s t  observationstorn 
1, Informationstavla,' 

1) Rapport nr 1981:3 länsstyrelsen S-län, 
naturvardsenheten ltNanirinventering 
p3 Pannkakan, Forshaga kommun1', 
Leif Andersson 
Tornas Appelqvist 

2) HackfAgelinventering 1980 vid Pannkakan 
- Lustnäsomradet, 
Deje - 
Rapport nr (endast manus) 

3) "Förslag till bildande av naturreservat 
för vjtryggig hackspett vid Klarälvens 
nedre loppmg. Skrivelse 1980-02-27 
(dnr 11.12 1 1-474-80) f rån Gustaf 
A U I ~ ~ ,  Institutionen för viltekologi 
vid Sveriges Lantbruksuniversitet. 

4) Naturvårdsverkets PM 1507, 1508 
- Rapport över urskogs-inventeringen. 
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