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Begäran om skydd av naturskog öster om Värmderåsen
Naturskyddsföreningen har gjort berörda myndigheter och Orsa Besparingsskog 
uppmärksamma på ett område öster om Värmderåsen. Föreningen har pekat på 
skogens i stora delar ålderdomliga struktur och påvisat ett flertal värdefulla arter 
knutna till äldre skog. Bland annat kan en mycket stor spelplats för tjäder 
framhållas.
Föreningen har i skrivelse begärt att området ska skyddas.
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har som en följd av Naturskyddsföreningen 
framställan i samverkan med Orsa Besparingsskog inventerat ett större, 
talldominerat skogsområde.  Detta ligger i anslutning till det internt av 
markägaren skyddade Värmderåsreservatet och omger den av 
Naturskyddsföreningen uppmärksammade skogen. Frånsett vissa gallrade 
bestånd utgörs ett större, sammanhängande område av äldre, föga påverkad 
tallskog med stort inslag av gammelskogens karakteristika strukturer åtföljda av 
betydande förekomster av skyddsvärda arter.
Inventeringen skedde delvis på uppmaning av markägaren som ser en större, 
sammanhållen skyddad areal som en mer funktionell naturvårdsinsats i detta 
fall. Ett förslag till avgränsning av ett 440 hektar stort skogs- och myrlandskap 
har samråtts med och accepterats av Orsa Besparingsskog.
Som lösning på ersättningsfrågan har området anmälts till den markbytesaffär 
som har aviserats och går under benämningen ESAB II. I avvaktan på den 
lösningen sker ingen avverkning i området. Så snart Orsa Besparingsskog har 
ersatts så kommer detta stora och mycket skyddsvärda område avsättas som 
naturreservat.
Länsstyrelsen vill tacka Naturskyddsföreningen för deras ideella insatser som har 
gjort att detta verkligt värdefulla skogsområde kom att uppmärksammas.
Med vänlig hälsning!

Jemt Anna Eriksson
Enhetschef Naturskydd

Lennart Bratt
Naturskyddshandläggare
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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
Skogsgruppen i Orsa, att Peter Turander och Bengt Oldhammer, 
Orsa Besparingsskog
Skogsstyrelsen i Mora, Lars Ambrosiusson
Orsa kommun, Olle Bylander
Naturvårdsverket, Kristin Lindström
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