
~ SALA B'ilaga KS 2015/141/1 
~ KOMMUN 

1 (1) 

2015-07-24 

2015 -07- 2 8 
JENNY NOLHAGE 

DIREKT: 0224-74 70 10 

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Kompletterande yttrande angående bildandet av naturreservatet 
Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och Surahammars kommuner 

Sala kommuns miljöenhet har yttrat sig över bildandet av naturreservatet 
Hälleskogsbrännan ur miljöperspektiv. Kommunstyrelsens Iedningsutskott har inget 
att anmärka på miljöenhetens yttrande men vill komplettera yttrandet. 

Bakgrunden till bildandet av naturreservatet Hälleskogsbrännan gör det tydligt att 
reservats bildningen inte enbart kan hanteras ur ett miljöperspektiv eller ett 
turismperspektiv. Skogsbranden 2014 var en katastrof som drabbade många 
människor. Det är en katastrof som fortfarande och för många år framåt påverkar 
livet för permanent boende, fritids boende och skogsägare i området. 

Sedan branden har det bedrivits ett omfattande samarbete som Länsstyrelsen lett 
och där en mängd aktörer som exempelvis de drabbade kommunerna, 
Skogsstyrelsen, LRF, Svenska Kyrkan och bygdeföreningar har deltagit. Ett av 
områdena för samverkan har varit att samordna stödinsatserna för de drabbade. Vi 
kan ännu inte fullt ut se alla konsekvenser av skogsbranden för de drabbade. I 
samverkansarbetet finns en god grund för fortsatt samverkan som Sala kommun 
förutsätter att Länsstyrelsen tar tillvara. 

Hälleskogsbrännan kommer att vara ett speciellt naturreservat på många sätt, inte 
minst för att dess ursprung i den stora skogsbranden också var en mänsklig och 
samhällelig kris. Därför måste det fortsatta arbetet med att tillgängliggöra reservatet 
för besökare ske med stor hänsyn till de människor som bor och verkar i området. 

Sala kommun 

Carola Gunnarsson 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Överlämnade av samråd för bildande av naturreservatet 
Hälleskogsbrännan för ev yttrande 

Bifogade handlingar översänds till kommunstyrelsen för ev yttrande till länsstyrelsen. 
Kommunekologen har yttrat sig ur naturvårdssynpunkt, detta yttrande bifogas. Om det 
finns övriga kommunövergripande synpunkter om bildandet ges nu möjlighet att yttra 
sig om dessa. 

Samhällsbyggnadskontoret 

Miljöenheten 

krLO =<)ft-

1 l r~ 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress Telefon Telefax 
Stadshuset 0224-74 70 00 0224-74 73 08 
Stora Torget E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 
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MILJÖ ENHETEN Länsstyrelsen 
Kjell Eklund, tel. 0224-7 4 73 72 N aturvårdsenheten 

Mårten Berglind SALA KOMMUN 

SALA KOMMUN 
Org.nr 
212000-2098 

Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2015 -07- 2 8 

Bildandet av naturreservatet Hälleskogsbrändan i Fagersta, 
Sala och Surahammars kommuner 

BAKGRUND 

Den 31 juli 2014 startade den brand som kom att bli den mest omfattande skogsbrand 
som rasat under modern tid i Sverige. Innan branden var slutligt begränsad och 
nedkämpad hade 13 100 hektar skog och skogliga impediment brunnit av i olika 
omfattning och hårdhetsgrad. 

Ganska kort tid efter att släckningsinsatserna avslutats träffades de första 
överenskommelserna med Bergvik Skog AB och Västerås stift om en tänkbar 
reservats bildning i de södra delarna av brandområdet. Till hösten tog sedan 
Länsstyrelsen ett inriktnings beslut "i syfte att tydliggöra Länsstyrelsens ambitioner vad 
gäller naturvård och reservatsbildning i brandområdet". Därmed skapades en plattform 
för det fortsatta arbetet med att bilda det största skogsreservatet idag i Mellansverige. 

Det förslag till beslut som nu Länsstyrelsen samråder med kommunerna om omfattar 
bara förslaget till beslut. Skötselplanen kommer senare eftersom det i det här fallet är 
förenat med mycket omfattande arbeten och inte tidsmässigt ryms i det här första 
steget. 

YTTRANDE 

En skogsbrand av den här omfattningen och styrkan i eldens framfart har vi inte 
upplevt under överblickbar tid. Att det förekommit lika stora och större bränder för 
något 100-tal år sedan det vet vi. Men det fanns ingen kunskap då om att ta rätt på de 
biologiska följderna och värdena som uppstår efter en brand. Därav följer det faktum 
att vi vet förhållandevis lite om ett helt ekosystem som uppstår efter brand. Alla de 
arter som mer eller mindre är beroende av brand för sin fortplantning och hur de sedan 
successivt byts ut mot successionsarterna. I dag är vi mera medvetna om dessa 
biologiska värden och behovet av att få veta mer. När sedan en så här till ytan 
omfattande brand utvecklar sig, öppnas de möjligheterna som forskningen väntat på 
för att få en större kunskap. En kunskap som inte bara stärker det biologiska vetandet 

Postadress 
Box 304 
733 25 SALA 

Besöksadress 
Stadshuset 
Stora Torget 1 

Telefon Fax 
0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08 
E-post: byggmiljo@sala.se 

Exp. 
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utan även kommer att komma till nytta i arbetet med att utforma den bästa strategin 
för återbeskogning av brända ytor. 

Bevarandet av den biologiska mångfalden får genom reservats bildningen en rejäl skjuts 
framåt när det gäller de brandrelaterade arterna vilket är ett högprioriterat arbete 
manifesterat bland annat i miljömålsarbetet. Förutsättningarna för att nå framgång är 
utomordentligt goda i och med att det skyddade skogsområdet gått att få så stort och 
relativt sammanhängande. Det är en grundförutsättning för att nå användbara resultat. 

Även ur ett turism perspektiv och då primärt för utvecklingen i bygderna av 
småföretagsamhet, främst i den småskaliga turismen med all kringföretagsamhet, 
kommer detta reservat att ge tydliga nyttoeffekter. Reservatets storlek möjliggör 
ganska omfattande turism med en klok planering och ett klokt handhavande. För de 
berörda kommunerna och regionen i stort kommer Hälleskogsbrännan att få positiva 
effekter ur ett sysselsättningsperspektiv och som nav för grundforskning direkt 
kopplad till bevarande och brukande, för lång tid framöver. 

BYGG OCH MILJÖ SALA HEBY 
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Kjell Eklund 
kommunekolog 
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Box 304 
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Besöksadress 
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Stora Torget 1 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

SAMRÅD 

Datum 

2015-06-15 
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Diarienummer 

511-4243-14 

NATURVÅRDSENHETEN 
Naturvård 
Mårten Berglind 
Naturvårdshandläggare/Biolog 
Telefon 010-224 92 17 
marten.berglind@lansstyrelsen.se 

Enligt Sändlista SALA KOI\//MUN 
Kommunstyrelsens förvaitning 

lnk. 2015 -06- 1 7 

Dpb: 

Bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan i Fagersta, 
Sala och Surahammars kommuner 

Länsstyrelsen har upprättat förslag till beslut i rubricerat ärende. Förslaget 
översänds i enlighet med 25 och 26 §§ förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. för samråd, dock längst till och med den 
7 augusti 2015. 

~ IW Anna Friden 

Mårten Berglind 

Bilagor. 

Förslag till beslut, med bilagor, daterad 2015-06-16 

Sänd lista 
Fagersta kommun, 737 80 Fagersta 
Naturvårdsverket, Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Skogsstyrelsen, Ånghammargatan 16, 721 33 Västerås 
Sala kommun, Box 304, 733 25 Sala 
Surahammars kommun, Box 203, 735 23 Surahammar 
Sveriges geologiska undersökning (SGU), Box 670, 751 28 Uppsala 

Postadress 
721 86 VÄSTERÅS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

Telefon/Fax 
010-224 90 00 (vx) 
010-224 91 10 (fax) 

Webb/E-post 
www.lansstyrelsen.se/vastmanland 
naturvard.vastmanland@lansstyrelsen.se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

FÖRSLAG TILL BESLUT 1 (13)) 

Diarienummer 

SALA KOMML:fäh5- 6-16 
Kommunstyrelsens förvaitning 

511-4243-14 

NATURVÅRDSENHETEN fnk. 2015 -06- 1 7 
Naturvård 
Mårten Berglind 
Telefon 010-224 92 17 

Dpb·. marten.berglind@lansstyrelsen.se 

Bildande av naturreservatet Hälleskogsbrännan i 
Västmanlands län 
(3 bilagor) 

Beslut 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område som 
avgränsas på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat. Naturreservatets namn 
ska vara Hälleskogsbrännan. 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 
5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter ska gälla för reservatet 
(se Reservatsföreskrifter). 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, att 
Länsstyrelsens beslut den 27 februari 1960 om fridlysning av naturminnet 
Höskovsmossen, dnr. III R-17-59, ska upphöra att gälla när föreliggande beslut 
vunnit laga kraft. Även beslut om fastställande av skötselplan fattat den 3 april 
1987, dnr. 11.131-1618-86, upphör därmed att gälla. 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. väljer Länsstyrelsen att fastställa skötselplanen för naturreservatets 
långsiktiga vård efter det att beslutet om bildande av reservatet har fattats. 

Länsstyrelsen ska förvalta reservatet. 

Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att använda 
mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att: 

1 avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på 
annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar, 

2 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 
topografi, yt-, botten-, eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, 
spränga, schakta, plöja, borra, dämma, nydika, rensa dike, utfylla, tippa, 
markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning), 

3 anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp, 
båtar eller andra farkoster, 

4 framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade på bilaga 2, 
5 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra 

växtnäringsämnen, 

Postadress 
721 86 VÄSTERÅS 

Besöksadress 
Västra Ringvägen 1 
VÄSTERÅS 

Telefon/Fax Webb/E-post 
010-224 90 00 {vx) www.lansstyrelsen.se/vastmanland 

vastmanland@lansstyrelsen .se 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

FÖRSLAG TILL BESLUT 2 (13)) 

Datum Diarienummer 

2015-06-16 511-4243-14 

6 anordna upplag, med undantag av tillfälliga virkesupplag på yta markerad på 
bilaga 2, 

7 uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. ekonomibyggnad, 
bostadshus, vindkraftverk, jakttom, mast, hamn, brygga, bro, bikupa, spång, 
mark- eller luftledning, stängsel eller annan hägnad), 

8 utfodra vilt, 
9 införa för området nya växt- eller djurarter, 
10 jaga tjäder, orre ochjärpe. 

8. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst intrång 

Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 

1 utmärkning av reservatets gränser i terrängen, 
2 utplacering av informationstavlor och skyltställ, samt anläggning, skötsel och 

underhåll av leder, spänger, spår, ramper, vindskydd, kojor, utkikstom, 
särskilt intressanta besökspunkter och andra anläggningar som syftar till att 
tillgängliggöra och underlätta allmänhetens tillträde till området, 

3 anläggning, förstärkning, skötsel och underhåll av vänd-, mötes-, 
parkeringsplatser, vägar och vägområden, 

4 avveckling av parkerings-, mötes-, vändplatser samt vägar och vägområden, 
5 naturvårdsbränning, 
6 insådd av asp, åtgärder som syftar till att betesfreda aspföryngring samt 

selektiv röjning i syfte att gynna etablerade aspplantor, · 
7 åtgärder för att återintroducera/ gynna mosippa, 
8 åtgärder för att återställa hydrologiska förhållanden i områden som är 

påverkade av markavvattnande åtgärder, 
9 åtgärder i syfte att bekämpa invasiva och/eller introducerade djur- och 

växtarter, 
10 dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och 

vattenförhållanden, flora och fauna. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att: 

1 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta 
naturföremål såsom berghällar och block, 

2 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada 
vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att samla ved eller att 
insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och 
matsvamp för husbehov, 

3 insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, 
4 framföra motordrivet fordon annat än på väg som är markerad på bilaga två, 
5 sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår, 
6 utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp artificiella boplatser för fåglar, t.ex. 

holkar eller boplattformar. 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 
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Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

Förvaltning & skötsel 
• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta 

de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som 
har stöd av B-föreskrifterna och preciseras av fastställd skötselplan, 

• att det inom "föreskriftsområde" utpekat på bilaga 3 får vidtas åtgärder som 
syftar till att skapa en gles och öppen skog alternativt, en trädbärande betad 
hagmark, 

Vägar, anläggningar m.m. 
• skötsel och underhåll av väg- och vägområde som omfattas av undantaget 

från förbud mot motorfordonstrafik, se bilaga 2, 
• att fastighetsägare inom Islingby och Hällby skifteslag nyttjar och 

underhåller på bilaga 2 utmärkta bas-/körvägar i samband med skötsel och 
tillsyn av egen fastighet. Tyngre transporter ska ske då markförhållandena är 
lämpliga. Eventuella körskador ska snarast möjligt åtgärdas av den 
fastighetsägare som initierat åtgärden som föranlett skadorna. Virkesupplägg 
får ske inom utpekade områden, se bilaga 2 ( 60 x 6 m per område längs med 
Hagslättsvägen), 

• att inom ramen för vid beslutstillfället gällande inskriven rättighet/tillstånd 
förnya eller vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder av befintliga 
VA-anläggningar, förråd längs med Färnebovägen samt mark- och 
luftledningar, 

• att ägaren till fastigheten Hällby 2:19 bygger upp jaktkÖjan "Holmens stall", 
se bilaga 2, på ursprunglig plats samt nyttjar och underhåller befintlig bas
/körväg och stig fram till platsen för kojan. Ett mindre område, med en radie 
på maximalt 10 meter runt stugan, får röjas, 

• fortsatt nyttjande och underhåll av jaktkojor vid Gärsjön samt röjning av 
utpekad "Stig", se bilaga 3. Infartsvägen och ett område med en radie på 10 
meter runt kojorna får röjas från igenväxningsvegetation, 

• att befintliga motionsslingor och stigar i anslutning till Skräddartorp, se 
bilaga 2, med tillhörande belysningsanläggning återställs och underhålls 
förutsatt att detta bedöms kunna ske utan mer omfattande åtgärder i form av 
exempelvis trädsäkring. Undantaget gäller själva spårområdet men inkluderar 
även röjning av igenväxningsvegetation, dvs. ris, yngre träd och buskar, samt 
kapning av störade grenar inom ett 10 meter brett område sett från 
spårområdets mitt. Elkabeln till belysningen får grävas ner. I det fall rundan 
runt Uvberget bedöms vara säker får även denna öppnas upp på motsvarande 
sätt, se bilaga 2. Enstaka riskträd får tas ner efter samråd med förvaltaren, 

• att skidspår dras med motorfordon vid befintliga motionsslingor och stigar i 
anslutning till Skräddartorp, se bilaga 2, och efter Länsstyrelsens 
godkännande även i andra delar av området, 

Jakt 
• att jakträttsinnehavaren bedriver jakt inom ramen för jaktlagstiftningen, 

undantaget jakt på tjäder, orre och järpe, samt framför motordri vet mindre 
fordon i terrängen för uttransport av fällt klövvilt förutsatt att detta kan ske 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 
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2015-06-16 511-4243-14 

utan markskador, upphuggning av större mängder död ved eller omfattande 
röjningsinsatser, 

• utplacering av enklare pallar och tom, samt röjning av sikt- och skjutgator, i 
anslutning till av Länsstyrelsen godkända jaktpass, 

Inventering, insamling och vetenskapliga undersökningar 
• inventeringar och vetenskapliga undersökningar som syftar, eller bidrar, till 

att öka kunskapen om områdets biologiska värden, eller bränders påverkan på 
djur- och växtlivet. För sådana aktiviteter krävs Länsstyrelsens godkännande. 
Åtgärder eller projekt som kan leda till flora-/fauna manipulation, 
vegetations- eller populationsförändringar eller på annat sätt mer än 
obetydligt kan påverka områdets djur- och växtliv omfattas inte av 
undantaget. Projekt som startats upp, och skriftligen godkänts av 
Länsstyrelsen, innan reservatet inrättandes f°ar fortgå inom godkända ramar, 

• begränsad insamling av arter i samband med organiserade 
utflykter/aktiviteter i undervisningssyfte för barn och unga. Insamlat material 
får inte föras ut ur naturreservatet, 

övrigt 
• uppställning av bikupor i samband med småskalig biodling. Verksamheten 

kräver länsstyrelsens godkännande, 
• nödvändiga åtgärder i samband med bekämpning av bränder. 

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet överklagas. 

Uppgifter om naturreservatet 
Objektnamn 
NVR-id 
Skyddsform 
Län 
Kommuner 
Läges beskrivning 
Koordinat 

Naturgeografisk region 
Förvaltare 
Areal 

Naturreservatet Hälleskogsbrännan 
2043406 
Naturreservat 
Västmanland 
Surahammar, Sala och Fagersta 
Mellan Virsbo och Västerfärnebo, norr om Ramnäs 
563 700, 6640540 (Sweref 99 TM) 
1518660, 6642000 (RT 90 2,5 gon W) 
Nr. 27 - Skogslandskapet norr om norrlandsgränsen 
Länsstyrelsen i Västmanlands län 
ca 6420 ha, varav produktiv skogsmark ca 4890 ha 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att: 

FÖRSLAG TILL BESLUT 5 (13)) 

Datum Diarienummer 

2015-06-16 511-4243-14 

• bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och 
tillgodose behovet av områden för friluftslivet, 

• skydda, återställa och nyskapa värdfulla naturmiljöer och livsmiljöer för 
skyddsvärda arter, 

• bevara de naturvärden som är förknippade med större brandområden och 
brandpräglade naturmiljöer med efterföljande naturliga successionsstadier 
samt värna och stärka värden förknippade med opåverkade våtmarker och 
naturliga vattendrag, 

• bidra till att bevara biologisk mångfald genom att öka kunskapen om 
bränders påverkan på djur- och växtlivet och markernas biologiska mångfald, 

• bevara ett synnerligen särpräglat och intressant naturområde som både på 
kort och lång sikt kan utgöra ett intressant och attraktivt besöks- och 
utflyktsmål för såväl närboende som mer långväga besökare. 

Syftet ska nås genom att: 

• det införs föreskrifter som säkerställer att intern beståndsdynamik, naturliga 
störningsprocesser och arternas egen förmåga att återkolonisera området får 

. styra naturens utveckling i reservatet, 

• det under vissa förutsättningar vidtas åtgärder för att förbättra möjligheten för 
att i första hand vissa prioriterade arter, och i andra hand vissa naturtyper, 
långsiktigt ska kunna fortleva och existera i området, 

• det vidtas aktiva restaureringsåtgärder för att återställa kraftigt störda miljöer, 
exempelvis i våtmarker påverkade av markavvattnande åtgärder, 

• områdets förutsättningar för att utgöra ett attraktivt besöksmål tas tillvara 
genom att åtgärder vidtas för att underlätta allmänhetens tillträde, åtkomst 
och möjlighet att se, uppleva och röra sig i området. 

Beskrivning av området 
Hälleskogsbrännan upptar de sydvästra och mellersta delarna av det drygt 13000 
hektar stora område som brann i slutet av juli och början av augusti 2014. 
Reservatet utgör med sina drygt 6400 hektar ett av Syd- och Mellansveriges 
största skyddade skogsområden. 

Branden förvandlade huvuddelen av områdets skogar till oigenkännlighet och 
efterlämnade ett till stora delar härjat, till synes livlöst landskap präglat av 
förkolnade trädstammar, tjocka asklager och blottade stenöknar. Mitt i vemodet 
och ödsligheten spirar ny grönska och i skogen hörs åter fågelsång, trummande 
hackspettar och tunga vingslag efter lyftande skogshöns. Även de större djuren 
har börjat återvända och söker nya vägar igenom de bitvis näst intill 
ogenomträngliga trädkyrkogårdama som snart förväntas producera ett 
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smörgåsbord av smakligheter för de som älgen uppskattar den lövskog som 
förväntas dominera skogsmarkerna under generationer. 

Reservatet breder ut sig över en relativt flack höglandsplatå som reser sig mellan 
Svartådalen i öster och Kolbäcksån i väster. Högplatån och de övre delarna av de 
svaga sluttningsmarkema präglas av magra, grunda marker där större 
myrkomplex, små myrsjöar, vidsträckta hällmarker och stora blockhav ger 
karaktär åt området. 

Innan branden utgjorde området ett för trakten ganska normalt skogslandskap 
präglat av dagens rationella skogsproduktion men med en något högre andel äldre 
tallskog än "snittlandskapet". En stor andel av den äldre skogen återfanns ner mot 
de väglösa, stora våtmarkskomplexen kring Höskovsmossen, Högmossen och 
Gölmossen men även i anslutning till Trehörningsklack, Vallsjöbäcksdalen och 
Galltjämama fanns en del gammelskog kvar. 

Området är rikt på lämningar efter forna tiders brukande och nyttjande. Bl.a. finns 
rikligt med spår efter den omfattande kolningsverksarnhet som en gång i tiden 
pågick i området. 

Branden förändrade områdets vegetation i grunden. På torra - friska marker brann 
i princip all markvegetation upp och i områdets norra halva dog nästan alla träd. I 
de södra delarna och längs med brandområdets ytterkanter överlevde skogen 
själva branden men på de grunda jordar och hällmarker föll snart en stor andel av 
träden. På fuktigare marker klarade sig markvegetationen något bättre men även 
här slogs en stor andel av trädskiktet ut, särskilt i norr. Längs med områdets västra 
och nordöstra kant ingår 200 - 250 hektar obränd skog. Här finns några riktiga 
pärlor där skogen är gammal och har ett stort inslag av naturvårdsintressanta arter. 

Den nya skogen kommer inte att påminna om den gamla utan vara vild, varierad 
och ha ett mycket stort inslag av lövträd. Här kommer växter- och djur hitta 
livsmiljöer som knappast förekommer i dagens skogslandskap och området 
kommer att bli en viktig pusselbit i bevarandet av de svenska skogarnas mångfald 
av arter och miljöer. Samtidigt har området stor potential att bli ett intressant 
besöks- och utflyktsmål för såväl Västmanlänningar som andra mer långväga 
besökare. De awikande skogarna kommer i århundraden att påminna och bära på 
arvet efter den största skogsbranden i modem tid. 

Skäl för beslut 

övergripande 

Skogsbränder är i sig inte särskilt ovanliga men bränder av detta slag, där ett helt 
landskapsavsnitt påverkats på ett sådant sätt att förutsättningarna för områdets 
växt- och djurliv i grunden förändrats, är extremt ovanliga. Här finns möjlighet att 
långsiktigt bevara och skydda ett naturområde som på grund av sina särpräglade 
miljöer och sin storlek i dag saknar motstycke i norra Europa. 

Efter branden utgör området ett för Sverige unikt stycke natur som har potential 
att i framtiden bli ett extraordinärt naturområde som på regional nivå kan spela 
stor roll i bevarandet av naturvärden kopplade till brandpräglade skogsmiljöer och 
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De substrat, miljöer och naturgivna förutsättningar som skapats för den framtida 
vegetationsutvecklingen är i dag mer sparsamt förekommande i skogslandskapet 
än de varit under tidigare sekler. Den minskade brandfrekvensen har fått till följd 
att många växter och djur som är beroende av, eller gynnas, av bränder blivit 
ovanliga. 

Bevarande av värdefulla skogar är högt prioriterat i miljöarbetet och ska enligt 
Länsstyrelsens regleringsbrev ske med utgångspunkt i strategierna för formellt 
skydd av skog. Tillämpas bedömningsgrunderna i de nationella och regionala 
strategierna för formellt skydd av skog faller området ut som högprioriterat. 

Området hyser också andra naturvärden. Här ligger bl.a. "Höskovsmossen", ett 
större myrkomplex, som p.g.a. sina höga och representativa värden är utpekad i 
den nationella myrskyddsplanen, "Myrskyddsplan för Sverige". 

Sammantaget bedöms värdet av att långsiktigt skydda, bevara och utveckla 
områdets naturvärden vara mycket stort och ligger väl i lin:je med såväl nationella 
mål och riktlinjer som internationella åtaganden kopplade till biologisk mångfald 
och bevarandet av arter och naturmiljöer. 

Prioriterade bevarandevärden 

De biologiska värdena ligger till grund för att frågan om naturreservatsbildning 
väckts. Områdets värde som framtida besöks- och friluftslivsområde stärker 
bevarandevärdet ytterligare. 

Skog som brunnit får i regel snabbt höga naturvärden. Branden har skapat 
värdefulla substrat, strukturer och miljöer där värden kopplade till död ved, 
speciella mark- och konkurrensförhållanden samt öppna trädbärande miljöer är 
särskilt påtagliga. På relativt kort sikt, ett par decennier, kommer även värden 
kopplade till lövträdsrika miljöer att uppstå och i senare successionsstadier även 
värden koppladet till urskogsartade blandskogar. 

Ett flertal djur- och växtarter är beroende av substrat och strukturer som bara 
uppstår i samband med skogsbränder och ytterligare ett stort antal arter gynnas av 
bränder. Det stora flertalet av de brandberoende arterna, och ett stort antal av de 
brandgynnande, har minskat och är i dag mindre allmänna eller ovanliga och 
många av dessa är upptagna på den nationella rödlistan. Vidare är ett stort antal 
arter som är knutna till lövträdsrika skogsmiljöer, rena lövskogar eller lövrik 
barrskog, mindre allmänna eller hotade, främst till följd av att det i många 
landskapsavsnitt råder brist på lövrika skogar. På sikt kommer Hälleskogsbrännan 
att kunna spela en mycket viktig roll även för bevarandet av dessa djur och växter. 

Området hyser höga naturvärden kopplade till värdefulla våtmarker och 
vattendrag samt till obrunnen naturskogsartad barrskog. De värdefulla 
våtmarkerna är i det närmaste hydrologiskt opåverkade och har mycket höga och 
representativa naturvärden och härbärgerar ett mycket rikt fågelliv. Flera 
vattendrag i området är i hög grad naturliga och har en förhållandevis liten andel 
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rensad eller rätad sträcka. I exempelvis Vallsjöbäcken, som ligger i princip helt 
inom reservatet, finns både forsar, kvill och ravinmiljöer samt en värdefull 
bottenfauna. I de obrunna skogarna finns goda exempel på artrika 
naturskogsartade gran- och barrblandskogar som rymmer ett stort antal 
naturvårdsintressanta arter. 

Områdets avsevärda storlek bidrar till att öka känsliga arters chanser att sprida sig 
över ett större område och långsiktigt fortleva i livskraftiga populationer. 
Storleken gör också att området kan rymma livskraftiga populationer av arter med 
större arealkrav. 

Skogsbranden blev en nationell angelägenhet som gav eko över hela Sverige och 
även ut i omvärlden. Intresset för att besöka området har varit, och är mycket 
stort. Besökstrycket kopplat till själva branden förväntas med tiden avta men å 
andra sidan är möjligheterna att utveckla andra delar av området, kopplat till ett 
mer normalt nyttjande av naturen, såsom aktiviteter kopplade till olika typer av 
naturupplevelser exceptionellt goda. Området är så pass stort att det tål ett högt 
besökstryck, hyser spännande miljöer av flera olika slag, har en spännande 
historia och kommer att vara tillgängligt för alla. 

Förutsättningen för att området ska behålla och öka sina biologiska värden är att 
de brandpräglade miljöerna får förbli ostörda. Vidare måste områdets 
förekommande våtmarker och vattenmiljöer förbli opåverkade, eller i den mån de 
redan är påverkade av markawattnande åtgärder, restaureras. Därför införs 
föreskrifter mot skogsbruksåtgärder, olika typer av e:Xploateringsåtgärder, samt 
ingrepp som leder till förändrad hydrologi och topografi. Föreskrifter införs också 
för att säkerställa att växt- och djurpopulationers utveckling i första hand styrs av 
naturliga processer och arternas egen förmåga att kolonisera och sprida sig i 
området. Exempelvis begränsas möjligheten till sådd och plantering samt 
insamling och jakt på vissa arter. 

Föreskrifterna syftar inte bara till att säkerställa värdefulla miljöer och arter utan 
även till att garantera "ostörda" förhållanden för viss typ av forskning och 
uppföljning samt till att främja populationerna av vissa av storskogens 
karaktärsarter som bedöms ha en stor attraktionskraft på besökare. 

Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål. Arbetet med att nå 
miljökvalitetsmålen och generationsmålet utgör grunden för den nationella 
miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen med preciseringar ger en långsiktig målbild 
för miljöarbetet. Bildandet av naturreservatet är en del i uppfyllandet av 
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar- och 
vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. 

Natura 2000 

I området ligger Natura 2000-området Höskovsmossen (SE0250099). Här 
förekommer ett flertal naturtyper och arter som är utpekade enligt EU:s art- och 
habitatdirektiv. I och utanför Natura 2000-området förekommer även en rad arter 
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som är listade som särskilt skyddsvärda enligt EU:s fågeldirektiv. Till dessa hör 
bl.a. tjäder orre och järpe. 

Riksintresse 

Ett riksintresseområde för naturvård ligger inom området - "Gölmossen, 
Gottricksmossen, Norra Ringmossen och Höskovsmossen", områdesnummer 
NR019049. Till grund för utpekandet av riksintresseområdet ligger de värden 
som är kopplade till områdets värdefulla våtmarker som består av flera, mer eller 
mindre, sammanhängande myrkomplex. Våtmarkerna är relativt opåverkade, har 
en stor bredd av vegetationstyper och hyser ett synnerligen rikt fågelliv. 

Upphävande av tidigare beslut 

Hälleskogsbrännan kommer att omsluta naturreservatet Höskovsmossen. 
Höskovsmossen skyddades 1960 med ett beslut om "fridlysning av naturminne". 
Föreskrifterna löd - "Området skall bevaras i nuvarande skick och vegetationen 
lämnas orörd. Det är förbjudet att genom dränering göra intrång i mossen eller 
därmedelst avtappa vatten och att anlägga vägar.". 

Införandet av de föreslagna föreskrifterna stärker skyddet av området och 
möjliggör att ett befintligt dike, vilket påverkar områdets naturvärden negativt, 
kan läggas igen. Upphävandet leder också till en minskad påverkan i naturen, 
minskad administration och en ökad tydlighet gentemot allmänheten och andra 
genom att man undviker att ha två överlappande eller angränsande naturreservat 
med olika gällande bestämmelser vilket bl.a. medför att reservatsgränser, 
skyltning m.m. måste upprätthållas för Höskovsmossen. 

I och med att Hälleskogsbrännan stärker skyddet av området och därmed också 
förbättrar förutsättningarna för att långsiktigt bevara områdets prioriterade 
bevarandevärden, våtmarkerna, anser Länsstyrelsen att upphävandet inte innebär 
en inskränkning av skyddet och bedömer således att upphävandet är väl motiverat. 

Fastställande av skötselplan 

Enligt 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd ska en skötselplan för ett 
naturreservats långsiktiga vård fastställas. Om det finns särskilda skäl, får 
skötselplanen fastställas efter det att beslutet om bildande av reservatet har fattats. 

Länsstyrelsen ser att det är av stor vikt att snarast besluta om inrättandet av 
naturreservatet och föreskrifterna för att på så sätt trygga områdets värden och 
klargöra vilka bestämmelser som gäller inom området. Skälen till att fastställandet 
av skötselplanen skjuts på framtiden är att skötselplanen av bl.a. tids- resurs- och 
säkerhetsskäl ännu inte kunnat upprättas. 

Brandområdet var under en längre tid farligt att vistas i. Länsstyrelsen valde 
därför, av arbetsmiljöskäl, att fram till och med vården 2015 begränsa tiden i fält 
till att endast omfatta sådana åtgärder som svårligen gick att skjuta på framtiden. 

Branden har, helt eller delvis, förändrat områdets natunniljöer vilket gjort att äldre 
data i form av vegetations- och naturtypskarteringar, skogsbruksplaner, 
artuppgifter, etc. blivit inaktuella. Behovet av att kartlägga områdets miljöer och 
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egenskaper i syfte att få ett bättre grepp om de nyskapade naturvärdenas rumsliga 
fördelning är därför mycket stort. 

Områdets storlek, de svårklassificerade miljöerna och inte minst den 
svårframkomliga terrängen där vissa områden är näst intill onåbara, p.g.a. fallna 
träd, gör kartläggningen till en stor utmaning. Vidare bidrar den stora 
omfattningen av äldre torrläggningsföretag, och det restaureringsbehov dessa 
medför, tillsammans med den komplexitet som omger utvecklingen av friluftslivet 
i området till att göra framtagandet av skötselplanen till en synnerligen komplex 
och krävande verksamhet. 

Motiv till skyddsformen naturreservat 

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla natur
och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras. 
Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får ett mark- eller vattenområde av Länsstyrelsen 
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
Länsstyrelsen har bedömt att det är ett angeläget allmänt intresse att det här 
berörda området långsiktigt bevaras och skyddas till gagn för de djur- och 
växtarter som finns i området i dag, och de djur- och växtarter som kan förväntas 
etablera sig i området framöver. Allmänintresset stärks av att området har stor 
potential att utgöra ett viktigt friluftslivsområde för såväl Västmanlänningar som 
andra och av att det utgör ett intressant område för vetenskapen att studera. För att 
dessa intressen ska kunna säkerställas måste inskränkningar i rätten att använda 
mark- och vattenområden införas. Rätt att uppföra vissa typer av anläggningar och 
vidta skötselinsatser krävs också för att såväl natur- som friluftslivsvärdena ska 
kunna säkras långsiktigt. Länsstyrelsen kan endast åstadkomma detta genom en 
reservats bildning. 

lntresseprövning 
Länsstyrelsen har, i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken, prövat och funnit att 
bildandet av naturreservatet inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att 
använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska 
tillgodoses. 

Konsekvensutredning 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning av regelgivningen. 
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Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken, prövat och funnit att 
bildandet av naturreservatet är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenområdena, och att beslutet inte strider mot 
gällande kommunal översiktsplan. 

Drake resources Ltd. har hos Bergsstaten ansökt och beviljats 
undersökningstillstånd för ett större område öster om Hälleskogsbrännan, 
"Skillberg nr 1 ". Området är cirka 2170 hektar stort och tillståndet gäller mellan 
2013-04-05 och 2016-04-05. På en plats överlappar reservatet och 
undersökningstillståndet varandra, det rör sig om ett område på cirka 0, 7 hektar. 

Framtida förvaltningsinriktning 
Skötselplanens huvudinriktning kommer att utgå ifrån syftet med naturreservatet. 
Av syftet framgår att naturen i området i stort sett ska få sköta sig själv men att 
åtgärder kan vidtas för att gynna prioriterade arter och naturtyper, återställa 
kraftigt störda miljöer samt underlätta för besökare att se och uppleva området. 

Prioriterade arter och naturtyper kommer i första hand att gynnas genom 
naturvårdsbränningar och i andra hand genom i sammanhanget småskaliga 
skötselåtgärder. Dessa syftar till att gynna mossippa och etablering av asp i det 
fall det visar sig att naturlig insådd av asp uteblir och älgbetet kraftigt missgynnar 
uppsalaget av asp i det fåtal områden där det kan förväntas större mängder 
rotskott. Att återställa störda miljöer handlar i första hand om att återställa den 
naturliga hydrologin i områden som är påverkade av markavvattnande åtgärder. 

I anslutning till bostadshusen vid Gärsjötorp kommer en annorlunda 
förvaltningsinriktning att vara tillåten inom några mindre områden, se bilaga 3. 
Här kommer en mer intensiv skötsel, som syftar till att hålla skogen gles, att 
kunna tillämpas. 

Satsningarna på friluftslivet handlar i huvudsak om att tillgängligöra området för 
besökare och tillhandahålla en infrastruktur i form av vägar, stigar och leder som 
möjliggör för besökare att se och uppleva olika delar av området. Valda delar av 
det befintliga vägnätet kommer att rustas upp och hållas i skick och stigar och 
leder kommer att iordningställas. Satsningar kommer att göras på att informera 
besökare om områdets värden, branden, områdets historik m.m. 

Ärendets handläggning 
Den 31 juli 2014 startade en markberedare den stora skogsbrand som skulle 
komma att blir den största skogsbranden i Sverige i modem tid. Drygt 13000 
hektar, till övervägande del skogs- och myrmark, eldhärjades. Branden var på 
många sätt en stor tragedi men skog som brunnit är i regel alltid intressant 
naturvårdsmässigt. Kort efter branden träffades en överenskommelse med Bergvik 
skog AB och Västerås stift rörande reservatsbildning av respektive 
fastighetsägares brända marker i brandområdets södra halva. Samtidigt aviserade 
Sveaskog Förvaltning AB att bolaget avsåg att avsätta sina marker inom 
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brandområdet för naturvård frivilligt, genom inrättande av en ekopark. AB Karl 
Hedin kontaktades och förhandlingar om att lösa in delar av bolagets marker 
inleddes. Samtidigt kontaktades Länsstyrelsen av ett antal privata fastighetsägare 
som förhörde sig om Länsstyrelsens intresse av fastigheterna. 

Den 8 september fattade Länsstyrelsen ett inriktningsbeslut i syfte att tydliggöra 
Länsstyrelsens ambitioner vad gällde naturvård och reservatsbildning i 
brandområdet. I beslutet redogjordes för den framtida arbetsinriktningen som i 
korthet gick ut på att inrättande ett större sammanhållet naturreservat i områdets 
södra delar. Därigenom skulle en för brandområdet representativ del, vad gäller 
brandpåverkade markslag och naturtyper, bevaras för framtiden. Under hösten och 
vintern bedrevs arbetet utifrån denna inriktning och i takt med att avgränsningen 
av bolagsmarkerna blev allt mer definitiv inbjöds allt fler privata markägare i 
anslutning till bolagsmarkerna att delta i reservats bildningen. Många var försiktigt 
positiva och förhandlingar inleddes med ett 30-tal markägare. 

I dag saknas färdiga överenskommelser för tre olika fastigheter i området medan 
resterande marker omfattas av träffade överenskommelser om köp- intrång- eller 
bytesavtal. De tre återstående affärerna förväntas vara lösta inom kort då 
anledningen till dröjsmålet inte är oenighet utan den kompexitet som omgärdar 
bytesaffärerna och det faktum att markägarna medgivits gott om betänketid. 

Samråd 

Samråd sker enligt 26 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. med Naturvårdsverket, samt enligt 25 resp. 25 a,b §§ nämnda 
förordning med Fagersta, Sala och Surahammars kommuner respektive 
Skogsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU). 

Remiss 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken föreläggs, enligt 24 § 
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att inom en tid av en 
månad yttra sig över förslaget till beslut om bildandet av naturreservatet 
Hälleskogsbrännan. Förslaget till beslut har därutöver sänts på remiss till ett flertal 
andra myndigheter och organisationer. 

Upplysningar 

Dispens från föreskrifterna m.m. 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken 
medge dispens från meddelade föreskrifter för naturreservatet. Finns det 
synnerliga skäl får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva naturreservatet. 

Natura 2000 

Livsmiljöer som är utpekade enligt Natura 2000 ska uppnå eller bibehålla ett 
gynnsamt bevarandetillstånd. Detta innebär, enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken, att 
tillstånd krävs för verksamheter eller åtgärder som på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i Natura 2000-området. 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

Kulturmiljövärden 

FÖRSLAG TILL BESLUT 13 (13)) 

Datum Diarienummer 

2015-06-16 511-4243-14 

Enligt 2 kap kulturmiljölagen (1998:950) krävs tillstånd för att rubba, ta bort, 
gräva ut, täcka över eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
Regelverket gäller även okända fornlämningar. Hänsyn är även påkallad enligt 30 
§ skogsvårdslagen. 

Ersättningstalan 
I det fall överenskommelse med sakägare om ersättning inte träffats vid 
tidpunkten för detta beslut fortsätter förhandlingen om ersättning, dock längst ett 
år efter att beslutet vunnit laga kraft. Om överenskommelse om ersättning inte kan 
träffas, ska sakägare som vill göra anspråk på ersättning eller inlösen väcka talan 
hos mark- och miljödomstolen, som får avgöra ersättningsfrågan. Sådan talan ska 
enligt 31 kap. 13 § miljöbalken väckas inom ett år från det att detta beslut har 
vunnit laga kraft, i annat fall förlorar sakägare rätten till ersättning. 

Bilagor 
1. Beslutskarta 
2. Föreskriftskarta 
3. Föreskriftskarta 
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• Länsstyrelsen ~ Västmanlands län 

I Kommunsty,s;,ens fö;,.,a:t1fiaga 2 

Föreskriftskart~ lnk. 2m5 -c')- 17 ~/
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===== Väg som omfattas av särskilt undantag för skötsel & underhåll samt från förbud mot motorfordonstrafik (§ C 4) 

c::J Naturreservatet Hälleskogsbrännan 

=="==' Särskilt undantag·för virkesupplag 

,,,.,..,.,.., Stigar till Holmens slall som omfattas av särskilt undantag 

........ Bas-/körväg som omfattas av särskilt undantag kopplat till berörda fastighetsägare 0 

• - - • Motionsslingor och stigar vid Skräddartorp som omfattas av särskilt undantag 

o:a,:er,r rvatet Hälleskogsbrännan. 
Dpb: 511-4243-14, 2015-06-16 

Skala: 1 :40 000 

1 000 2 000 4 000 Meter 
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Västmanlands län Föreskrifts karta 

c::::sJ Naturreservatet Hälleskogsbrännan 

~ Föreskriftsområde som omfattas av undantag 

Biiaga 3 
Tillhörande Länsstyrelsens förslag 
till beslut om bildande av natur
reservatet Hälleskogsbrännan. 
Dnr 511-4243-14, 2015-06-16 

1:5 000 

=-=-=i Stig som omfattas av undantag 

=====, Se bilaga 2 
O 125 250 500 Meter 
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B I t k rt I u.l ,. ""�'"' · · ' r tjll beslut om bildande av natur-
eS u s a a ·�°".:�'�l"i', ID ;servatet Hälleskogsbrännan.
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Dpb: 1n11 A,i/\l/if)4,i nr 511-4243-14, 2015-06-16 

Skala: 1 :50 000 

1 250 2 500 5 000 Meter 
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