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Lennart Bratt
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Lennart.Bratt@lansstyrelsen.se

Naturskyddsföreningen i Orsa skogsgruppen
c/o Peter Turander
Med e-post

Yttrande över begäran om reservatsbildning för område
söder om Tjåbergets naturreservat, Orsa kommun
Bakgrund
Naturskyddsföreningens i Orsa Skogsgrupp har i skrivelse den 21 mars 2021
begärt skydd för ett område vid Ättfloten angränsande till Tjåbergets naturreservat. Föreningen anför som skäl områdets läge och dess naturskogskaraktär.
Man uppmanar även till en helhetsbedömning där landskapet i stort ska
värdesättas. Som stöd för sin uppfattning bilägger föreningen uppgifter om
förekommande värdefulla arter samt ett antal bilder från området.
En komplettering inkommer den 3 juni med ytterligare uppgifter om skyddsvärda
arter, samt resonemang kring alternativa lösningar till ett reservatsskydd. Dessa
är:
1. Avgränsning och bränning [efter anpassad avverkning? Lst anm.] av vissa
lämpliga myrholmar.
2. Låt skogen stå i minst 40 år till som kolsänka. Detta med tanke på att en
hel del växtliga yngre träd finns efter äldre avverkningar.
3. Bedriv kontinuitetsskogsbruk.

Länsstyrelsens åtgärder
Länsstyrelsen kontaktade den 25 mars Korsnäs avverkningsplanerare Olof
Andersson och förmedlade Naturskyddsföreningens begäran och uppgifter. Ett
förnyat samtal med Olof Andersson hölls den 30 mars då Korsnäs planer för
avverkningen presenterades. Korsnäs bedömning är dels att området till stora
delar är ganska hårt påverkat av skogsbruk, dels att de värdefullaste delarna
antingen är avsatta som nyckelbiotoper i planläggningen alternativt inte utgör
produktiv skogsmark. Det överenskoms att Korsnäs avvaktar vidare åtgärder till
dess Länsstyrelsen har gjort en besiktning av området.
Länsstyrelsen genom undertecknad besökte området den 2 juni och företog en
rundvandring med besök i de bestånd som planeras för avverkning samt i några
bestånd för vilka Korsnäs ännu inte beslutat om vidare hantering. Huvudmotivet
med besöket var att utröna om en komplettering av Tjåbergets naturreservat med
även detta område vore befogat.
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Länsstyrelsens bedömning
Särskilt påfallande är mängden äldre eller riktigt gamla tallar som finns mer
eller mindre spridda i områdets torrare barrbestånd. Fina sumpskogar finns längs
bäckar och i vissa myrkanter. Högstammig, fuktig granskog med stort björkinslag
växer i sluttningen upp mot reservatsgränsen.
Skogen har en historia av ganska hård påverkan av skogsbruk under 1950-70talet utöver äldre tiders dimensionsavverkning. Detta framgår tydligt av äldre
flygbilder. Dock har ingen kalavverkning skett. Det som idag utgör områdets
naturvärdesträd sparades, samt här och var mindre bestånd av främst sumpskog.
Denna hantering har varit så pass skonsam att många krävande arter har kunnat
finnas kvar i området, eller åter ha sökt sig hit.
Länsstyrelsen bedömer områdets naturvärden till i stora delar höga eller i vissa
delar måttliga. I Naturvårdsverkets riktlinjer för naturvärdebedömning av skog
skulle detta motsvara gränsområdet mellan utvecklingsmark av högsta klassen
och värdekärna av den lägre klassen. Som en helhet har landskapet, som naturskyddsföreningen påpekar, uppenbart mycket höga kvaliteter tack vare de
vidsträckta, sluttande myrarna, vattendragen och tjärnarna samt den intakta
skogshorisonten. Kvaliteter som uppskattas av såväl den mänskliga besökaren
som av ett rikt växt-och djurliv-

Länsstyrelsens slutsats
Länsstyrelsen bedömer området som skyddsvärt, men i rådande prioriteringsläge
inte så skyddsvärt att en reservatsbildning är motiverad. Påverkansgrad samt de
stora satsningar på områdesskydd som har gjorts i angränsande skog och landskap motiverar ställningstagandet.
Det är Länsstyrelsens förhoppning att markägaren tar långtgående hänsyn i
detta känsliga landskap. Ett exempel på sådan hänsyn är att myrholmar i största
mån undantas från skogsbruk samt att väl tilltagna kantzoner lämnas. Ett
förslag till åtgärd som skulle gynna naturvärden både på beståndsnivå och
landskapsnivå är att naturvårdsbränning utförs i lämpade bestånd, förslagsvis de
stora ”landtungor” som berörs av den nyhuggna väggatan. Ett permanentande av
väggatan kan med fördel undvikas.
Slutligen vill Länsstyrelsen påtala vikten av att all påverkan på vattendragen
Sälgtjärnsbäcken och Ättflotsbäcken undviks. Dessa vattendrag är av stort värde
för öringstammen i Ämån och föremål för kalkningsåtgärder.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av enhetschef naturskydd Jemt Anna Eriksson med Lennart
Bratt som föredragande.

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

Kopia till
BillerudKorsnäs, olof.andersson@billerudkorsnas.com
Orsa kommun, Mikael Horn
Skogsstyrelsen i Mora, Lars Ambrosiusson
Ebba Holmquist, tillebba@gmail.com
Kristina Jennische, kristinajennische@yahoo.se

