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Begäran om inventering och skydd av skogar norr om 
Torsmo-Tenningån
Orsa skogsgrupp har i skrivelse begärt:

1. Stoppa pågående arbeten och planer i området.
2. Inventera och avgränsa de sista resterna av skyddsvärd naturskog norr om 

Torsmo-Tenningån och mot Ore rå i Rättviks kommun. 
3. Skydda de värdefulla områdena långsiktigt på lämpliga sätt.
4. Avsätt självklart områden runt de mest värdefulla objekten för att få till 

ett större landskap med skyddad skog. Detta behövs för att få ett 
funktionellt skydd av arterna.

5. Bättre hänsyn mot vattendrag, särskilt Tenningån (ett par trädlängder).
Punkterna 1 och 5 faller utanför Länsstyrelsens rådighet och behandlas inte 
ytterligare.
Inventeringar av delar av det nämnda området har skett genom Länsstyrelsens 
och Skogsstyrelsens försorg. I samband med detta avgränsades två områden 
lämpliga för skydd i form av naturreservat, dels den av föreningen beskrivna 
tallnaturskogen vid ”jätteblocket” som benämns Fjället, dels ett tallskogsområde 
norr om Bengtarkilen, kallat Hästskotjärn.
Fjället är långt gånget vad gäller markersättning och endast ett skifte återstår att 
lösa, därefter kommer naturreservatet beslutas. För Hästskotjärn gäller att 
markägaren, Orsa Besparingsskog, har accepterat att området skyddas under 
förutsättning att ersättningsmark tillhandahålls, vilket förhoppningsvis kommer 
att ske inom ett aviserat markbytesprojekt (ESAB II).
Länsstyrelsen instämmer i områdets generella naturvärde kopplat till den 
särpräglade topografin med mängder av småtjärnar omväxlande med myrar, 
vattendrag och karga moränkullar. Detta landskap förtjänar stor varsamhet vid 
skogsbruk, inte minst för att värna om den population av tallskogsinsekter som 
uppenbarligen finner området attraktivt. 
Inom Ore pågår försök att finna vägar att bedriva ett skonsamt skogsbruk i denna 
typ av miljö och kombinera detta med formella och frivilliga avsättningar. Målet 
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är att inom dessa ramar skapa en grön infrastruktur på landskapsnivå som så 
långt möjligt ska värna de skyddsvärda arterna och miljöerna. Kanske utvecklas 
en metodik som kan appliceras på de aktuella markerna på Orsasidan.
Avsättningar med skyddad skog som omgärdar värdekärnor vore i många fall 
önskvärt, men medges inte i dagsläget av Naturvårdsverket vid deras 
medelstilldelning.
Med vänlig hälsning!

Jemt Anna Eriksson
Enhetschef Naturskydd

Lennart Bratt
Naturskyddshandläggare

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Bengt Oldhammer, Orsa
Orsa Besparingsskog
Skogsstyrelsen i Mora
Naturvårdsverket, Kristin Lindström
Orsa kommun, Olle Bylander
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