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Enl sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet 
Kamptjärnsbrännan i Hällefors kommun 

BESLUT 

Det område som utgörs av del av fastigheten Hällefors 9: l i Hällefors socken 
i Hällefors kommun och som framgår av bifogat utdrag ur fastighetskartan, 
skall av skäl som närmare anges i detta beslut, särskilt skyddas. Definili v 
gräns för naturTeserval fastställs i kommande lantmäteriförrättning. 
Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) 
området som naturreservat. 

Naturreservatets namn skall vara Kamptjärnsbrännan. 

FÖRESKRIFrER, BEST ÄMMELSER SAMT SYFTET MED 
RESERVATET 

FöresJaifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med 
stöd av m11jöbalken att nedan angivna föreskrifter (samt 
bestämmelser om förvaltningen) skall gälla beträffande området. 
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Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om vad 
allmänheten har att iaktta inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall 
förbud gälla att 

l. göra åverkan på markytan 
2. medföra ej kopplad hund 
3. störa djurlivet 
4. plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller pä annal 

sätt liskera att skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock 
plockas 

5. bedriva insamJing av insekter eller andra evertebrater 
6. göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande 

trädstammar 
7. göra upp eld 
8. tälta 
9. framföra motordrivet fordon eller cykla 
l O. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller därmed jämförlig 

anordning 
11. sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår 

Ovanstående bestämmelser skall inte utgöra hinder för utförande av 
miljöövervakning eller naturinventering, beställd eller godkänd av 
länsstyrelsen. 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, 
även om de överklagas. 

Inskränkning av och intrång i markägares och annan sakägares 
rätt att förfoga över fastigbet inom reservatet enligt 7 kap. 5 
och 6 §§ miljöbalken. 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skal J 

förbud gälla att: 

l . bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden. 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg eller stig 
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4. framföra motorlerdon 
5. dra fram mark- eller luftledning 
6. uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. utföra avverkning, gallring eller röjning av något slag, så eller 

plantera skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande 
eller döda träd eller träddelar 

8. bedriva jakt efter djurarter som är upptagna j EU:s 
Habitatdirektiv 

9. uppförajakttorn, stödutfordra vilt eller att uttransportera fällt 
vilt med motorfordon annat än med älgdragare eller 
fyrhjulsmotorcykel och då endast på fastmark, där skador ej kan 
förväntas 

10. plantera in främmande arter av fisk eller andra vattendjur 
11. behandla vattnen med Rotenon eller annat ämne med 

motsvarande verkan 
12. kalka eller gödsla mark och vatten 

Förbuden enligt punkterna: 

3, 4 och 7 skall ej utgöra hinder för anläggande och underhåll av 
gångstig och i enlighet med fastställd skötselplan. 

8 och 9 skall ej utgöra runder för att bedriva jakt i enlighet med 
gällande avtal under nu löpande avtalstid om jakträttsupplåtelse 

J.O, 11 och 12 skall ej utgöra runder för att bedriva fiske i enlighet 
med gällande avtal under nu löpande avtaistslid om 
fiskerättsupplåtelse 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla 
att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta 
beslut fogad skötselplan. 

Föresklittema ovan, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning 
inte avsevärt försvåras. 
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Förvaltning. 

t Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta skogs
vegetationen få utvecklas fritt mot natursko g. För att styra in 
skötseln på vägar som etappvis återinför brandstörning och 
därigenom följer naturens mönster bättre skall om möjligt 
kontrollerade bränder utföras i utvalda delar av reservatet. I lämplig 
omfattning skall området göras tillgängligt för allmänheten. 

2. Länsstyrelsen beslutar om vad som skall gälla om vården av 
reservatet genom att fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 
2001-12-19. 

3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med 
naturvårdsverkets anvisningar (SIS 03 1522). 

4. Förvaltare är länsstyrelsen 

Reservatets syfte 

Syftet med reservatet är att bevara ett vilt och väglöst, brandpräglat 
taiganaturskogsområde med omfattande förekomst av myrar, och 
tjärnar och med förekomst av ett stort antal rödlistade arter. De 
artgupper som särskilt avses är fåglar, insekter, lavar och 
vedlevande svampar. Reservatet skall ge möjlighet till skydd och 
spridning av arter som hotas av skogsbruk med korta omloppstidet. 
Reservatet skall också fungera som ett område där den viktiga 
brandkontinuiteten om möjligt skall återskapas genom att 
kontrollerade bränder regelbundet utförs på utvalda delar. 

Syftet är också att genom lämplig utfonnning av en stigslinga 
möjliggöra för friluftslivet att uppleva området utan att inkräkta på 
dess skyddsvärden. 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Naturvärdena hos Karnptjämsbrännan lyftes först fram av Peter Alverblad, 
skogsvårdsstyrelsen i Kristinehamn, som på uppdrag av Stora Skog AB 
inventerade denna del av Hällefors kommun på nyckelbiotoper under 1996. 
Våren 1997 besöktes brännan av Steget Före i Örebro län. På underlag av de 
framkomna uppgifterna lät länsstyrelsen under 1998 genom Kjell Store utföra 
en detaljinventering av området varefter länsstyrelsen utarbetade ett förslag 
till avgränsning av ett naturreservat samt lanserade området som kanelidat för 
EU-s Natura 2000 nätverk samt EU-s Ltfe Nature Taiga Bergslagen projekt. 

Förhandlingar med markägaren StoraEnso Skog AB har därefter skett vilket 
under senhösten 2001 resulterat i avtal om köp av det aktuella markområdet. 

Länsstyrelsen har därefter utarbetat förslag till föreskrifter och bestämmelser 
för området och remjssbehandlat försiageL 

Beskrivning av området 

Området når en höjd av drygt 300 m ö h och utgörs av ett bergigt, 
blockrikt och höglänt skogsparti med myrar och tjämar i svackorna. 

Under 1800-talets senare del drog en större skogsbrand fram över 
skogama öster om sjön Mången. Nu 120 år senare har dessa 
brandskogar försvunnit som kolved och timmer, men på ett par 
områden finns fortfarande gamla brännor kvar. En av dessa är 
Kamptjärnsbrännan. Denna består av en olikåldrig och flerskik.tad, 
lövrik barrblandskog, där lövandelen ligger på c:a 30 %. 
Lövinslaget utgörs av björk, asp, rönn, sälg och al1 nämnd ordning. 
Enstaka rena aspbestånd, täta och självgallrade finns. Spår av 
skogsbrand finns överallt i form av tallbrandstubbar och mindre 
lövdominerade bestånd. Enstaka levande tallar med brandljud finns 
även. Tillgången på död ved i olika nedbrytningsstadier och 
dimensioner är mycket god. Här och var är ansamlingen av fallna 
träd så stor att det är svårt att ta sig fram. Luftfuktigheten är hög i de 
delar av området som angränsar till myrkomplexen, tjärnarna och 
skogsbäckarna i området. Beståndet år starkt olikåldrigt och de 
äldsta tallarna är minst 300 år gamla. 
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Kärlväxtfloran hör till den kalkfattiga taigans. Här förekommer t ex 
orkideema knärot och fläckigt nyckelblomster. Den mest 
anmärkningsvärda floran hör till sporväxterna där många sällsynta 
arter av svampar, lavar och mossor lever. På grankvistar hittar man t 
ex violettgrå tagellav och på gamla lågor av gran stjä.rntagging, 
ullticka, gränsticka och vedtrappmossa. På tallstubbar växer 
dvärgbägarlav och kortskaftad ärgspik. På aspstammar kan man 
hitta aspgelelav, västlig njurlav, på asplågor veckticka och på fina 
aspkvistar osepterad kvistspik. På björkstubbar växer den 
brunpudrade nållaven. På block och lodytor kan man finna norsk 
näverlav och broktagellav 

Den rika tillgången på död ved i området gör att hackspettar av 
olika arter flnner goda födasöksmiljöer i området. Här kan man t ex 
få se den tretåiga hackspetten och med tur även den vitryggiga. 
Skogshöns stöter man på litet här och var. 

Bäverns närvaro gör sig tydligt påmind längs bäckar och tjärnar där 
mängder av bäverfallen ligger. 

Den till vednedbrytning bundna skalbaggsfaunan är mycket rik i 
området och här förekommer bl a den mycket sällsynta 
rötsvampbaggen Hylis procerulus (EN), trägnagaren Anobium 
fulvieorne (NT), den nordliga plattbaggen Dendrophagus crenatus 
(NT) och mögelbaggen earticaria lapponica (NT). 

Reservatets benämning: Naturreservatet Kamptjärnssbrännan 

Kommun: Hällefors 

Församling: Hällefors 

Fastigheter: Del av Hällefors 9: l under fastighetsbildning 

Areal: 127,7 ha varav 98,7 ha produktiv skogsmark, 26,9 ha myr och 2, 1 ha 

vatten 

Marl<ägarkategori: Staten (Naturvårdsfonden) 
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Lägesbeskrivning: 25 km NNO Hällefors. Området näs lättast via riksväg 
787 från Hällefors samt avtagsväg notrllt mot StrömsdaL X 665248 Y 143446 

Förvaltare: Länsstyrelsen. 

Natura 2000: Området har av Regeringen föreslagits ingå i EU-s nätverk av 
skyddade naturområden med objektnamn Kamptjärnsbrännan SE 0240081 

AreaJcr i EU-s naturtypsschema: 68 ha av reservatet utgörs av västlig taiga 
(kod 9010), 13 ha av öppna svagt välvda mossar, fattigkätT, intermediära kärr 
och gungfly (kod 7140) 

Life: Ingår i BU-s Life Taiga Bergslagen projekt. 

MOTIV FÖR BESLUTET 

Kamptjärnsbrännan utgörs av ett starkt brandpåverkat, vildmarksartat 
taigaområde med inslag av myrar och småtjärnar. Det hyser en rik biologisk 
mångfald. Området har av Regeringen föreslagits ingå i EU-s nät av 
naturskyddade områden Natura 2000 samt ingår vidare i EU-s Life Taiga 
Bergslagen projekt. Skyddet av området utgör ett led i länsstyrelsens uppdrag 
från regering och riksdag att verka för ett långsiktigt skydd av den biologiska 
mångfalden j skogslandskapet genom bildandet av skogliga naturreservat för i 
huvudsak fri utveckling. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver omfattande skydd 
för att bevaras. Detta skydd kan endast tillgodoses genom bildande av 
naturreservat e11er nationalpark. Området har inte sådana egenskaper att de 
motiverar ett skydd som nationalpark. Området bör därför avsättas som 
naturreservat. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Gerd Engman jämte ledamöterna ..... 

J den slutliga handläggningen av ärendet deltog även programchefen Magnus 
Eklund, avdelningsdirektören Per Olov Fi.ihr, länsfiskekonsulenten Martin 
Engström, länsassessom Christina Hjulström samt föredraganden, 
avdelningsdirektören Sture Marklund. 

GerdEngman 

Sture Marklund 
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Bilaga till länsstyrelsens beslut 
2002-02-18, dnr 5112-10770-2001 

Bildande av Naturrreservatet 
Kamptjärnsbränn an 

Utdrag ur fastighetskarta 124 06, 07 

Gräns för naturreservat 
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NATURRESERVATET 

KAMPTJÄRNSBRÄNNAN 

Skötselplan 

l. Allmän målsättning 
2. Disposition och skötsel av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreation och friluftsliv 
4. Tillsyn 
5. Uppföljning 
6. Finansiering av förvaltningen 
7. Skötselplanekarta 
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l. ALLMÄNMÅLSÄTINING 

Området skall skötas på ett sådant sätt att den biologiska 
mångfalden knuten till de barrskogarnas och myrarnas ekosystem 
skyddas och främjas samtidigt som området i lämplig utsträckning 
görs tillgängligt för allmänheten. För att k.'Unna följa utvecklingen i 
reservatet skall ett lämpligt uppföljningsprogram utarbetas. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V MARK OCH 
VATIEN 

2.1 Allmän målsättning för mark och vegetationsvård 

Området skall ges fri utveckling. För att styra in skötseln på vägar 
som bättre följer natw-ens mönster skall kontrollerade bränder om 
möjligt utföras i utvalda delar av reservatet i syfte att återinföra den 
naturliga brandstörningsdynamiken. Underhåll av stigslinga skall 
ske. 

2.2 Faunavård och jakt 

För an betestrycket på uppväxande lövskog ej skall bli för högt är 
det viktigt att älgjakt bedrivs i reservatet och dess omgivningar. 
Jakten skall anpassas så au den inte onödigtvis stör de besökare i 
området som håller sig till de markerade stigarna. Siktröjningar 
skall göras i så liten utsträckning som möjligt. Utforsling av fällda 
älgar får endast ske med älgdragare eller fyrhjulsmotorcykel på 
fastmark där markskador ej kan förväntas. Jaktplaneringen skall ha 
som mål att älgarna fälls i reservatets ytterområden där 
transportema blir korta. Markeringar för skyttepass skall vara 
temporära och möjliga att avlägsna efter jakten. 

Skogsfågel samt djurarter som är upptagna i EU:s Habitatdirektiv 
får ej jagas och reservatet är avsett att utgöra ett område somt skall 
ge möjlighet till skydd och spridning av arter som hotas av 
skogsbruk med korta omloppstider. 
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Övriga rättigheter och skyldigheter för jakten framgår av 
arrendeavtal. 

2.3 Fiskevård och Fiske 

Nyttjanderättema förändras ej under nu löpande avtalstid varefter 
naturreservatets nya bestämmelser tar över. 

3. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH 
FRILUFfSLIV 

3. 1 Stigar 

En stigslinga skall ställas i ordning i enlighet med bifogad 
skötselplanekarta. Stigen skall markeras med orange 
färgrnarke1ingar på träd i stigriktnjngen 

I kontinuerligt fuktiga och blöta lägen skall träspång anläggas för att 
minska markslitage. 

3.2 Parkeringsplats 

Parkeringsplats för personbilar skall iordningställas för fem bilar 
med läge enligt bifogad skötselplanekarta. 

3.3 lnformationstavlor, hänvisningsskyltar och 
reservatmarkeringar 

Upplysningstavlor, stighänvisningsskyltar och reservatmarkeringar 
skall också uppsättas enligt markeringar på bifogad 
skötselplanekarta. 

Alla informationsskyltar och eventuella framtida 
informationsbroschyrer skall innehälla information om Life
projektet och förses med Life-logo. 
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3.4 Vägvisning 

Vägvisning skall ske från allmän väg till P-platsen. 

4. TILLSYN 

Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 

5. UPPFÖUNlNG 

För att följa upp utvecklingen i reservatet skall ett lämpligt 
uppföljningsprogram utarbetas av länsstyrelsen. Tillståndet hos EU
habitaten (bla tillgången till död ved i olika nedbrytningsstadier), 
det biologiska successionsförloppet efter naturvårdsbränningarna, 
den lägre floran, vedskalbaggsfaunan samt fågellivet skall särskilt 
följas upp. Ambitionsnivån skall anpassa till kommande 
resurstilldelning 

6. FINANSffiRING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 

6. l Iordningställande av besöksanordningar 

Matetial. arbetskostnader, omkostnader och entreprenadkostnader 
för iordningställandet beräknas till 40 000 kr. 

6.2 Skötselåtgärder 

Naturvårdsbränningarna förutsätter att externa medel erhålls för 
finansiering. 

Gränsmarkeringen bekostas av staten. 
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6.3 Informationsmaterial 

Kostnader för folder och informationstavla beräknas till c:a 20 000 
kr. 

6.4 Tillsyn 

Årlig kostnad för underhåll av stigsystem, renhållning och underhåll 
av rastplatser med installationer och vedförsörjning, P-plats och 
påfyllning av informationstavlans folderlåda kan ej anges eftersom 
den skötseln kommer att upphandlas. 

Kostnaderna för underhåll av gränsmarkeringar och 
informationstavlor samt kompletterande målning och spångning av 
stigar kan ej heller anges eftersom den också kommer att 
upphandlas. 

Kostnaderna för andelar i vägsamfälligheter samt underhåll och 
utbyte av vägskyltar beräknas till c: a 5000 kr per år. 

6.5 Uppioljning 

Kostnaderna för uppföljningen blir beroende av den priontering av 
uppföljningsprojekt som skall ske i Natura 2000 nätverket samt av 
tilldelade resurser inom ramen för miljöövervak:ningen. 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också 
om vilken ändting i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag Ni fick del 
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder länsstyrelsen 
överklagandet vidare till regeringen (rniljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 



Sändlista har ej scannats 
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