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Förord
Den med åren ökande skepsisen mot policys och program för snart sagt alla livets områden har i någon mån uppvägts av uppskattningen av programarbete på andra områden. Områden där ett genomtänkt program gör skillnad
och inte bara fungerar som hyllvärmande ”istället för handling-substitut”.
Naturvårdsprogrammet tillhör den förstnämnda gruppen och det finns några skäl till det, förutom de gedigna kunskaper på området som finns redovisade. Det handlar om att övergripande program ter sig särskilt effektiva som
arbetsredskap för områden som dels är utpräglat territoriella, dels både överlappar förvaltnings- och myndighetsgränser samt involverar allmänhet, föreningar, markägare och företag.
Orsakerna till detta tror jag ligger i att fysiska ingrepp kan tagna var för sig, här och nu, te sig tämligen okontroversiella. Men sett i ett större sammanhang kan saken komma i ett helt annat läge. Därför är överblicken så viktig i
territoriella frågor.
Detta med att många har ansvar är alltid vanskligt; det blir lätt så att där många eller alla har ansvar – har ingen det.
Så kallade horisontella mål, vare det jämställdhet, integration eller miljö riskerar att bli allas delansvar och ingens
huvudfråga.
Allt har sin plats och sitt värde i det här sammanhanget; från grönstrukturen i tätorten till större opåverkade områden. Kommunala tillgångar bortom balansräkningens siffror och högt uppskattade av våra invånare såväl som besökare utifrån.
I ett europeiskt och även globalt perspektiv pratar vi här om framtidens bristvaror och som alla vet tenderar bristvarors värde att stiga. Oavsett om vi definierar värdet i ekonomiska eller andra termer så har vi både ett egenintresse
av att vårda vår förmögenhet, men också att förvalta den för framtiden. Det är ett slitet uttryck, men icke desto
mindre träffande; vi ärver inte jorden av våra föräldrar – vi lånar den av våra barn.

Stig Henriksson
Kommmunalråd
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Sammanfattning
Kommunens naturvårdsprogram utgår i grunden från
de nationella miljömålen och intentionerna i Agenda21
och andra av Sverige ratificerade konventioner inom
naturvårdsområdet. Naturvårdsprogrammet utgör
grunden och anger riktningen för det framtida naturvårdsarbetet. Programmet beskriver målsättningarna
för kommunens naturvårdsarbete och vilka åtgärder
som ska genomföras under perioden år 2010 till och
med år 2025. Det är också ett viktigt kunskapsunderlag
som pekar ut och beskriver områden med höga värden
för naturvård, rörligt friluftsliv, geologi eller landskapsbild.
Programmet är således en viktig plattform för det
framtida naturvårdsarbetet och ett viktigt kunskapsunderlag för den fysiska planeringen och olika former
av exploatering som påverkar naturmiljön och dess
värden.
Sammanfattningsvis ska naturvårdsprogrammet:
•
•
•
•
•
•
•

6

Utgöra en samlad dokumentation av de områden som har stora värden för bl.a. naturvård och friluftsliv
Utgöra ett viktigt underlag för det fysiska
planeringsarbetet
Ligga till grund för ställningstaganden i olika
miljö- och naturvårdsfrågor
Användas som underlag vid beslut om säkerställande enligt miljöbalken
Ligga till grund för styrning av ekonomiska
insatser för bevarande och vård av värdefulla
miljöer
Fungera som underlag vid framtagande av
miljökonsekvensbeskrivningar
Användas för information och råd till markägare och brukare

•
•
•

Användas som underlag för studier inom
skola, förskola etc
Användas som underlag i olika former av
turistsatsningar
Ge information till allmänheten om värdefull
och intressant natur

Naturvårdsprogrammet är uppbyggt av tre delar;
• En bakgrundsdel med en övergripande
beskrivning av förekommande naturtyper, en
beskrivning av den lagstiftning som berör
naturvårdsarbetet
• En programdel där målsättningar för
naturvårdsarbetet redovisas samt vilka
åtgärder som behöver genomföras inom
ramen för kommunens organisation.
• En objektkatalog med beskrivningar av
områden med höga värden för bl.a.
naturvård, rörligt friluftsliv, geologi eller
landskapsbild. Områden beskrivs med
avseende på värdeklassning, värdekategori,
nuvarande status samt åtgärder som är
nödvändiga för att bibehålla förekommande
värden.
Under kommunfullmäktige är Norra Västmanlands
Kommunalteknikförbund ansvarigt i kommunen för
naturvårdsfrågor och för förvaltning och skötsel av
kommunens fastigheter inklusive mark- och
skogsfastigheter samt löpande skötsel av parker.
NVK:s
direktion
ska
ta
ställning
till
Naturvårdsprogrammets aktualitet minst en gång per
mandatperiod.
Njut av och respektera naturen!

Allmän del
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Inledning
Bakgrund
Allmän naturvård utgör en del av det vidare begreppet miljövård till vilket även skydd mot farlig verksamhet, kontroll av kemiska produkter och biotekniska organismer, bestämmelser angående avfallshantering m.m. ingår. Miljöbalken, som trädde i kraft
den 1 januari 1999 och ersätter bl.a. de tidigare
lagarna naturresurslagen och naturvårdslagen, är naturvårdens främsta styrmedel. Bestämmelserna i Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som
innebär att nuvarande och kommande generationer
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan
utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och
bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
I Miljöbalkens 1 kap 1 § står bl. a. att den skall tillämpas så att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas
och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras.
Bevarandet av värdefull natur är både en statlig och
kommunal angelägenhet.

Den allmänna naturvårdens målsättningar är att:
•
•
•
•
•
•
•

Skydda och vårda värdefulla områden.
Skapa förutsättningar för växt- och djurarters
fortlevnad och bevara den biologiska
mångfalden.
Genom den vetenskapliga forskningen
rörande naturmiljön öka kunskapen om hur
naturen är uppbyggd och dess dynamik
Tillse att naturområden finns tillgängliga för
studier och undervisningsverksamhet på olika
nivåer
Underlätta och skapa förutsättningar för friluftsliv
Bevara och vårda naturområden som belyser
olika faser i kulturlandskapets utveckling
Möjliggöra en för människan positiv upplevelse av naturen och landskapet.

Kommunal naturvård & naturvårdsprogrammets syfte och
användningsområde
Fram till slutet av 1980-talet var det kommunala
naturvårdsarbetet tämligen begränsat. I och med
naturresurslagens (NLR) och plan- och bygglagens
(PBL) tillkomst 1987 och senare Miljöbalken fick
kommunerna ett ökat ansvar för hushållning med
naturresurser och därmed har det kommunala engagemanget i naturvårdsfrågor ökat kraftigt.
Naturvårdsprogrammet bör fungera som en redovisning av naturens bevarandeintressen och tjäna som
underlag för kommunal och regional planering. Det är
kommunens långsiktiga policydokument med avseende på kommunens naturvärden och pekar ut de
områden inom kommunen som har stort värde för
naturvård och friluftsliv.
De frågor som berörs av programmet är:
•

Bevarande av biologisk mångfald som kan
kräva åtgärder som naturinventeringar, säkerställande av värdefulla områden, hänsynstagande i samband med exploatering och
projekt som restaurering av våtmarker och
odlingslandskap.

•

•
•
•

Tillgodoseende av områden för det rörliga
friluftslivet som kan innebära hänsyn till friluftslivet vid skötsel av skog eller projekt för
att öka tillgänglighet och upplevelsen av
naturområden.
Naturvårdsinformation som krävs för att öka
kunskap om naturen och klara miljömålen.
Grönområden och grönstrukturer i och i närheten av tätorten som enligt Miljöbalken skall
särskilt beaktas.
Naturresurshållning för mark och vatten för
vilket det finns grundläggande bestämmelser
i Miljöbalken för områden av riksintresse för
naturvård och friluftsliv samt stora opåverkade områden.

Åtgärdsdelen av programmet är en operativ verksamhetsplan för kommunen och syftar till att verkställa
vissa av intentionerna i programmet. Skälen till att
upprätta en åtgärdsdel i programmet är att se till att
resurser används på bästa möjliga sätt med hänsyn till
behov, hot och önskemål samt ligga till grund för
verksamhetsplanering och budgetarbete.
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Nationella miljökvalitetsmål
I samband med behandlingen av miljöpropositionen
1990/91:90 beslutades det om ett antal övergripande
miljömål i det miljöarbetet:
•
•
•

Skydda människors hälsa
Bevara biologisk mångfald
Hushålla med naturresurser och skydda
natur- och kulturlandskapet

Under 1990-talet fick begreppet ”hållbar utveckling”
en allt starkare ställning i miljöpolitiken. Regeringens
delegation för hållbar utveckling 1997 samt propositionen ”Svenska miljömål” formulerade de övergripande målen för ett ekologiskt hållbart samhälle på
följande sätt:
•
•
•

Skyddet av miljön
Effektiv användning av energi och andra
naturresurser
Hållbar försörjning

I april 1999 tog riksdagen beslut (rskr.1998/99:183,
bet 1998/99 MJU:6) om miljökvalitetsmål inom 15
områden. I november 2001 beslutade riksdagen (rskr.
2001/02:36, bet 2001/02 MJU:3) om specificerade
delmål och beslutade samtidigt att den nya miljömålsstrukturen skulle ersätta alla tidigare miljömål. Ett 16:e
miljömål Ett rikt växt- och djurliv lades till 2004. Målen
beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges
miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt
hållbara på lång sikt. Genom dessa miljökvalitetsmål
anges vilket miljötillstånd som skall uppnås i ett
generationsperspektiv. Delmålen utgör enligt propositionen utgångspunkter för en precisering av mål och
strategier och utgör en viktig utgångspunkt för arbetet
med att precisera mål i naturvårdsplaneringen i
kommunerna.

Ett öppet, levande och attraktivt odlingslandskap är av betydelse både
för den biologiska mångfalden och för invånarnas livsmiljö.

Miljökvalitetsmål som berör naturprogrammet och
innebörd enligt riksdagen:
•

•

•

Mindre hackspett
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Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska
mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande och framtida
generationer. Arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna fortleva
i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med
rik biologisk mångfald som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.
Levande sjöar och vattendrag Sjöar och
vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras.
Naturlig produktionsförmåga, biologisk
mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den
biologiska
mångfalden
och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

•

•
Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Levande skogar Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion skall skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

Beröringspunkter med andra dokument
Sverige deltar i många olika former av internationellt
miljösamarbete; inom ramen för FN, EU, Europarådet
och Nordiska ministerrådet. Medlemskapet i EU
ändrade förutsättningarna för miljöarbetet i landet. I
och med inträdet i EU gäller även EU:s rättsakter i
Sverige. De viktigaste som berör naturvården i landet
är Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG) från
1979 om bevarande av vilda fåglar och Habitatdirektivet
(Rådets direktiv 92/43/EEG) från 1992 om bevarande
av livsmiljöer samt vilda växter och djur. Alla EU:s
medlemsstater skall bidra till att skapa ett nätverk av
områden som heter Natura 2000 enligt dessa två
direktiv. Syftet är att bidra till bevarandet av den
biologiska mångfalden inom gemenskapen genom att
alla länderna tar ett ansvar för att säkra sin del av det
gemensamma arv som naturen är.

Flera viktiga miljödokument undertecknades vid Riokonferensen 1992. Agenda 21, ett handlingsprogram
för hållbar utveckling inför det 21:a århundradet var
ett och Skogsprinciperna, som handlar om hållbart
nyttjande av världens skogar var en annan.
Inom ramen för de nordiska ländernas samarbete har
man tagit fram en nordisk miljöstrategi Nordisk naturvård - möjligheter och problem (Tema Nord 1996:501).
För att framgångsrikt uppfylla dessa internationella
åtaganden krävs det ett verkställande av programmen
på regional nivå. Kommunerna har därför en viktig
uppgift i att bidra till att uppfylla åtaganden, bl.a. med
ett aktivt naturvårdsarbete.

Sveriges ratificerade konventioner inom naturvårdsområdet:
1971 Ramsarkonvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (trädde i kraft
1975, undertecknad av Sverige 1974 utan förbehåll för ratifikation, SÖ Sveriges överenskommelser med främmande
makter 1975:76).
1973 Washingtonkonvention för reglering av handel med vissa utrotningshotade vilda djur och växter, CITES (trädde i kraft 1975,
ratificerad av Sverige 1974, SÖ 1974:41).
1979 Bonnkonvention om skydd av flyttande vilda djur (trädde i kraft 1983, ratificerad av Sverige 1983, SÖ 1983:37).
1979 Bernkonvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (trädde i kraft 1982, ratificerad av
Sverige 1983, SÖ 1983:30).
1992 Riokonvention om biologisk mångfald (trädde i kraft 1993, ratificerad av Sverige 1993, SÖ 1993:77).
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Allmän beskrivning av kommunen
Naturgeografisk region
Under 1800- och 1900-talen utfördes omfattande
botaniska arbeten där olika växtgeografiska regioner
beskrevs. I Wahlenbergs regionsindelning, Flora Svecica
från 1831 finner vi att Fagersta ligger på gränsen
mellan Regio Quercus (Ek-regionen), vars norra gräns
följer ekens norra gräns genom Gästrikland, Dalarna,
Västmanland till Södra Värmland och Regio Norrlandica,
vars södra gräns går genom mellersta Värmland, södra
Dalarna och upp efter kusten in i Ångermanland.
Under moderna tider har man hänvisat till de
indelningar som har gjorts av Sjörs 1956 och Ahti m.fl.
1968. I båda dessa uppdelningar ligger Fagersta på
gränsen mellan två regioner. I norr finns den Boreala
barrskogszonen och söderut ligger en vegetationsregion
som förvisso domineras av barr, men har en betydande inblandning av blandskogar och ädellövträd.
Sjörs kallar den södra regionen för den boreonemorala
zonen medan Ahti föredrar att kalla den för den hemiboreala zonen.
År 1974 beslutade Nordiska Ministerrådet att en ny
naturgeografisk indelning av Norden skulle genomföras. Det ansågs att det behövdes för att bättre kunna
samordna och prioritera skyddet av värdefulla naturområden i Norden. En reviderad utgåva utkom år
1984. Indelningen grundar sig främst på den geografiska distributionen av de stora vegetationszonerna.
Gränserna mellan vegetationszonerna och hur vegeta-

tionen är sammansatt i de olika zonerna beror i sin tur
på klimatet, geologin och landskapsmässiga särdrag,
även om det är svårt att dra distinkta linjer mellan de
naturgeografiska regionerna. Hela Norden innefattar
76 olika naturgeografiska regioner enligt denna uppdelning varav Sverige består av 29 regioner.
Olika grader av kulturpåverkan har på samma sätt satt
sin prägel på skilda delar av landskapet. Under historiens gång, och särskilt under det senaste århundradet,
har människans påverkan på naturen varit så omfattande att hela landskap har förändrats. Följaktligen har
det uppstått ett behov att skydda åtminstone något av
den typiska eller representativa naturen i respektive
naturgeografisk region. I rapporten beskrivs varje
region med avseende på naturförhållanden och viktiga
karaktärsdrag. Det främsta syftet med denna indelning
var att skapa ett underlag för naturvårdsplanering.
Nordiska ministerrådets indelning kan användas som
en grundläggande indelning vid beskrivning av
vardagslandskapet.
Enligt denna indelning ligger Fagersta kommun inom
region 27, Skogslandskapet norr om limes norrlandicus,
norrlandsgränsen. Det är en skogs- och myrdominerad
region. Nästan hela området har legat under högsta
kustlinjen. Morän är den helt dominerande jordarten
och landskapet karakteriseras av slätt i söder och i
övrigt av småkullig terräng. Odlingsmark förekommer
lokalt på sediment längs vattendrag och sjöar.

Geologi

Figur 1 Fagerstas berggrund består till största del av urbergsgraniter. Järnförekomster i leptiter utgjorde grunden för Bergslagens industriella utveckling.
Kalkförekomster ger upphov till en rik och intressant flora.
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Berggrunden i Fagerstabygden utgörs till största del av
graniter som tillhör urberget och bildades för ca två
miljarder år sedan samt pegmatitarter som oftast kristalliserade ur lösningar som blivit kvar i sprickor och
håligheter efter olika graniters bildning ur magmor.
Leptiter har egenheten att vid bildningen skapa järnmalmförekomster, som mycket senare utgjort grunden
för Bergslagens industriella utveckling. Insprängt i
leptiten finns ett stråk med rikliga förekomster av de
kalkrika bergarterna kalksten och dolomit. Detta kalkstråk löper i NO-SV riktning genom kommunen, från
Lilla Älgsjön i norr över Semla och ner till Lindbo i
söder. Kalkstråket är en del av ett större kalkområde
som sträcker sig upp till Norberg. Kalkberggrunden
ger upphov till en ovanligt rik och intressant växtflora.
Därför är kalkstråket klassat som riksintresse för
naturvården. På grund av kalkstråkets begränsade
omfattning har det inte gett upphov till kalkrik morän,
utan verkan av kalken inskränker sig till de ställen där
kalkberget går i dagen. Det är en av anledningarna till
att gränserna mellan näringsrika och näringsfattiga

marker är så skarpa i trakten. Kalkstenen bröts förr för
att ingå som slaggbildare vid järnframställningen.
Under kvartärtiden, som omfattar de senaste 2-3
årmiljonerna, växlade klimatet många gånger mellan
istider och värmetider. Mellaneuropa har varit nedisat
minst 4 gånger och Norden 2-3 gånger. När vi i vardagslag talar om "istiden" menar vi den senaste nedisningen, som inleddes för ca 90 000 år sedan. Sin
största utbredning hade den senaste isen för ca 20 000
år sedan. Dess yttersta kant låg då nere i Nordtyskland,
Barents hav och vid de Brittiska öarna. Österut gick
gränsen långt inne i Ryssland. Sedan började den
smälta. Skåne var isfritt för ca 12 000 år sedan och för
ca 9 000 år sedan drog sig den senaste isen tillbaka
över Västmanland.
De stora inlandsisarna har omdanat landskapet och
bildat de lösa avlagringar ovanpå berggrunden som
kallas jordarter. Isen, som sannolikt varit ett par kilometer tjock, hade då hyvlat av bergen och lämnade
efter sig bl.a. morän, isälvsavlagringar (åsar eller deltan), och slipade hällar.

Figur 2 Den dominerande jordarten är morän. Finkornigt sediment finns intill vattendrag och sjöar. Landskapet bär tydliga spår efter Yoldiahavets
svallningar.

Då inlandsisen smälte bort låg landet djupt nedpressat
av dess tyngd. Allt eftersom isen smälte, höjde sig
landet och vattenmängden i havet tilltog. Större delen
av länet har en gång varit täckt av vatten, det s.k. Yoldiahavet. Den gräns dit havet maximalt nådde kallas
för Högsta Kustlinjen, HK, en viktig geologisk och
naturhistorisk gräns. Efterhand som landet höjde sig
har gränsen för HK hamnat på olika höjder i Sverige. I
Ångermanland ligger HK idag på 285 m ö h och i
Småland på ca 100 m ö h. I Skåne ligger HK i princip i
höjd med dagens havsyta. Endast delar av Bergslagen
låg över högsta kustlinjen, som i länet ligger kring 180
m ö h. Områden som ligger över 180-metersnivån har
aldrig nåtts av havsvågornas sorterande verkan. Här
finns både grövre och finare material i blandning, som
exempelvis vid Högbyn, Lindbo och Lindbacken. De

områden som höjdes ur havet bär idag mer eller
mindre tydliga spår av svallning, dvs vågornas arbete
mot stranden. Tydliga spår efter gamla strandzoner
syns i form av strandvallar, klapperstensfält, svallgrus,
kalottberg etc. på flera ställen inom kommunen (bl.a.
vid Norra och Södra Landsberget och vid Jättåsarna).
På andra ställen har havet renspolat berghällarna.
Den klart övervägande jordarten i dessa trakter är
morän, som avsattes vid isens avsmältning. Det finare
materialet är till stor del ursvallat ur moränen och
avsatt längre söderut där det idag bildar den flacka och
bördiga Mälarslätten.
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Där isälvarna gått fram under den mäktiga isen har det
bildats rullstensåsar, med deras speciella sammansättning av sorterat och bearbetat material. I Fagersta
kommun representeras rullstensåsarna av Färnaåsen,
som i alla tider utgjort en torr och lättframkomlig
färdväg. Även Kolbäcksåns vattensystem, med
kommunens större sjöar, har i sin förlängning söderut
avlagrat isälvsmaterial i form av Strömsholmsåsen.
Isälvsmaterialet har utgjort lämpligt byggnadsmaterial
genom århundradena, och åsarna är därför perforerade
av större och mindre grustag. Öppna, före detta,
grustag är emellanåt ytterst lämpliga miljöer för den
mindre vanliga backsvalan och mindre strandpiparen
samt en rad insektsarter, liksom några ovanliga växter
som kräver öppen grus- eller sandmiljö.
Längs de större vattendragen och kring Färnaåsen har
ursvallat, finare material (lera, mjäla och finmo) sedi-

menterat, och här finns, på en relativt liten yta,
kommunens odlingsbara mark. I de lösa, finkorniga
avlagringarna har bäckar och åar ibland skurit sig ned
och format raviner. Bastmorabäcken har bearbetat mo
och mjäla och skapat ett böljande landskap, medan
Skrikbobäcken skurit sig ned i leriga jordlager och
skapat en ravin med branta sidor.
Torv är helt och hållet en organisk jordart, bildad av
växtdelar. Torv kan bildas antingen när torvbildande
växter som mossor, börjar växa på något sumpigt
ställe med grundvatten nära markytan (försumpningstorvmark) eller genom att en sjö växer igen
(igenväxningstorvmark). Torvmark är inom Fagersta
kommun tämligen vanligt förekommande i form av
mossar och kärr (se vidare under stycket ”Våtmarker”)

Klimat
Sverige tillhör den norra tempererade klimatzonen.
Enligt Petersen i Naturgeografisk regionindelning av
Norden räknas Södra Sveriges klimat som varmtempererat, medan Bergslagen hör till den kalltempererade delen. Gränsen sätts vid medeltemperatur
-3°C under årets kallaste månad. Klimatet är i stort sett
humid, nederbörden är måttligt men ändå större än
avdunstningen.
Årsmedeltemperaturen ligger på 4 till 6° C. Under
januari ligger medeltemperaturen på -4 till -6° C och
under juni 14 till 16° C.
Vegetationsperioden definieras som den period under
året då dygnsmedeltemperaturen överstiger +5°.
Ungefär vid denna temperatur på våren är marken
tillräckligt tinad för att aktiviteten i trädrötterna skall
starta och vid motsvarande temperatur på hösten
avstannar tillväxten inför vintern. Vegetationsperioden
i Fagersta är 160 - 180 dagar.

Nederbörd är måttligt. Mulet väder med lokala regnskurar är inte alls
ovanligt i Fagerstatrakten
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Naturtyper och betydelsen för naturvård
Under senare år har det framkommit mer och mer att
långsiktigt bevarande av natur- och kulturmiljövärden
och biologisk mångfald kräver inte bara att särskilt
värdefulla eller sällsynta områden bevaras utan att det
finns en helhetssyn för landskapet. Forskningsrön
inom landskapsekologi visar att det som man kallar för
vardagslandskapet utgör en bas för att bevara en stor
del av den mångfalden av arter och biotoper som
finns.
Det landskap vi ser omkring oss idag har formats
under mycket lång tid. Utgångspunkten är de naturliga

förutsättningarna, men inte sällan innehåller landskapet spår efter gångna tiders mänskliga påverkan. Detta
kan vara i form av fornlämningar och byggnader av
kulturhistoriskt värde samt landskapselement som
alléer, åkerholmar, förvildade tomter, mm.
Vissa mindre områden av landskapet är marginellt
påverkade av människan. Dessa faller under begrepp
som områden med högre natur- och kulturmiljövärden eller
särskilt värdefulla områden. Naturvården har lång erfarenhet av att identifiera och inventera sådana områden.

Smedjebacken

±

Norberg

Saxen

Fagersta

Ombenning
St. Aspen
Hedkärra

Ängelsberg
Brandbo

Åmänningen
Västervåla

Bastmora

Vretarne

Markanvändning
Skog barr- o blandskog
Lövskog
Öppen yta; myr, mosse mm
Åkermark
Annan öppen mark
Vatten
Fritidsbebyggelse
Bebyggelse

Skinnskatteberg
Surahammar

0

1

2

4

6

8

10
km

Figur 3 Landskapet i Fagersta domineras av barr- och barrblandskog med en mycket begränsad förekomst av ädla lövträd och hassel. Odlingslandskapet återfinns främst på de finkorniga sedimenten utefter Kolbäcksåns dalgång. Kommunen är förhållandevis myrfattig.
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Det är vardagslandskapet som bidrar med naturresurserna till en hållbar utveckling. I 1 kap 1 § miljöbalken står det att ”Bestämmelser i denna balk syftar till att
främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett
skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka
naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl”
Miljöbalken skall tillämpas så att bl. a. ”värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas”.

Områden med högre naturvärden kräver ofta olika
insatser för att bevara arter eller habitat och upprätthålla olika delar av ekosystemets funktioner. Ansvar
ligger i regel på miljömyndigheter, kommuner och
näringsaktörer. Statliga medel och EU medel brukar
avsättas för olika insatser.
Särskilt värdefulla områden säkerställs främst genom
skydds- och vårdåtgärder med stöd av miljölagsstiftning, ibland i kombination med ersättning inom
olika ramprogram. Staten och ibland kommuner svarar
för de offentliga insatserna för bevarande och vård av
dessa områden.

Skogsmark
Drygt 80 % av kommunens totala yta täcks av skogsmark. Större delen av dessa marker utgörs av barrskog
eller barrblandskog. Den friska blåbärsgranskogen
dominerar. På lägre höjder kan man hitta vitmosserik
granskog. Tallhed av torr ristyp finns i de södra
delarna av kommunen bl.a. vid Kulheden. En översiktlig analys av vilka skogstyper och strukturer som
finns i skogslandskapet visar på följande brister: äldre
tall- och grandominerade skogar med lång kontinuitet,
orörda lövrika skogar, sumpskogar och vattenpåverkade områden, död ved och grova eller gamla
träd.

Betydelsen av död ved i skogen för biologisk mångfald är väl dokumenterad. Av de rödlistade skogslevande arterna i Sverige är ca 40 %
beroende av död ved.

Det finns rester av floraelement som betraktas som
sydliga och som antigen har sin nordligaste gräns här
eller blir betydligt mindre vanliga härifrån norrut.
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Samtidigt börjar det finnas nordliga arter mer frekvent
än i länets sydliga delar. En studie från 1902 (Andersson) visar att hasselförekomst avtar påtagligt i frekvens
och att nordgränsen för sammanhållen förekomst bör
dras genom norra Västmanland. Denna gräns följs mer
eller mindre av de nordliga gränserna för ek och ask.
Dessa arter är dock inte så vanliga så att de uppträder
som beståndsbildare i Fagersta. Alm och lönn förekommer i större utsträckning än ek och ask. Båda
arterna gynnas tydligen av kulturskapade glesningar
och finns i närheten av odlingsplatser samt i och omkring de gamla kalkbrotten, t.ex. på Svartberget, där de
kan vara talrika.
Skogsbestånd med mycket höga naturvärden kallas för
nyckelbiotoper. Dessa bestånd har egenskaper som
gör att de har en nyckelroll för skogens missgynnade
och hotade djur och växter. Vetskapen om var dessa
områden är belägna är avgörande för att bevara den
biologiska mångfalden. Nyckelbiotoper har inventerats
sedan 1990 av Skogsstyrelsen på småskogsbrukets
marker, medan storskogsbruket själv inventerar sitt
innehav. Under inventeringen har man också registrerat andra objekt som har naturvärden utan att nå
upp till samma kvalitet som en nyckelbiotop.
Skogsstyrelsen har även utfört en sumpskogsinventering. Sumpskog är en skog som växer på
fuktiga marker som låglänta stränder eller våtmarker
och myrar. De har ofta en låg virkesproduktion men
höga biologiska värden. Utbredningen av sumpskogar
har minskat kraftigt till följd av markavvattningar vars
syfte ofta har varit att höja vikesproduktionen. Tidigare förekom också uppodling av en del sumpskogar.
Enligt
Skogsstyrelsens
sumpskogsinventering
innefattar sumpskog all trädbärande blötmark där de
mogna träden har en medelhöjd på minst 3 m och
trädens krontäckningsgrad är minst 30 % samt
trädbestånd på fuktig mark om hydrofila växtarter dvs.
vitmossor, björnmossor m m. täcker minst hälften av
befintligt fält- eller bottenskikt.

Odlingslandskap

Sumpskogar är viktiga livsmiljöer för många arter.

Sumpskogarna indelas bl.a. efter hydrologisk typ:
• Myrskog som är sumpskog med vanligen
minst 30 cm djup torv som underlag och en
övervägande andel myrväxter i vegetationssammansättningen.
• Fuktskogen som kan ha varierande underlag,
minerogerna jordarter som morän, sediment,
gley m m. eller en svag torv- eller förnabildning.
• Strandskog som försörjs med vatten huvudsakligen genom översvämning eller p.g.a.
vattenståndsvariationer från angränsande sjö,
vattendrag eller hav.

Jordbrukslandskapet med sitt kulturhistoriska och
biologiska innehåll är resultatet av många bondegenerationers verksamhet och är förutsättningen för
bevarandet av den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Äldre fodermarker som ängar och naturbetesmarker av olika slag, småvatten och våtmarker,
stenmurar, alléer, åkerholmar och odlingsrösen är
viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets växt- och
djursamhällen.
För drygt 6 000 år sedan började bonden att medvetet
påverka sin omgivning för att den skulle passa hans
syften som djurhållare och växtodlare. Spår från dessa
tider lyser med sin frånvaro i Fagerstatrakten. Här
skedde den första kolonisationen huvudsakligen under
medeltiden. Bergslagen var tidigt påverkad av gruvdrift
och järnframställning och upplevde en befolkningsökning
under
1500
och
1600-talet.
Jordbrukslandskapets framväxt styrdes av de naturliga
förutsättningarna och med befolkningsökningen som
drivkraft. En betydande del av odlingslandskapet återfinns främst på de finkorniga sedimenten utefter Kolbäcksåns dalgång. Det har skett en växling mellan
expansionsperioder genom nyodling och ökad intensitet i brukandet p.g.a. nya grödor, ny teknik och nya
driftformer och stagnationsperioder p.g.a. ogynnsamt
klimat, farsoter och politisk oro. Statsmakterna har på
olika sätt styrt jordbruket och bonden och därmed
också indirekt jordbrukslandskapets omfattning,
utseende och innehåll.

För att få kunskap om var dessa är belägna, och vilken
betydelse de har för naturvården och skogsproduktionen, genomfördes en riksomfattande inventering under åren 1990 till 1998. Resultatet används till
rådgivning och planering av insatser för naturvården
och materialet presenteras på Skogstyrelsens hemsida.
Regeringen har i propositionen Svenska miljömål Miljöpolitik för ett hållbart Sverige föreslagit att
”skogens och skogmarkens värde för biologisk produktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala värden värnas”. Detta innebär
följande:
• Skogekosystemets naturliga funktioner och
produktionsförmåga bevaras.
• Skogarnas naturliga hydrologi värnas.
• Skötselkrävande skogar med höga natur- och
kulturmiljövärden vårdas så att värdena
bevaras och förstärks.
• Hotade arter och naturtyper skyddas.
• Hotade arter har möjligheter att sprida sig till
nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga populationer
säkras.

Småskaligt skötta fodermarker ger landskapet ett ålderdomligt intryck.
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Bondens brukande av marken lämnar spår efter sig
och är en del av landskapets samlade innehåll. Spåren
hjälper till att förklara odlingssystemen och hur landskapet fungerat som produktionsresurs. Övergivna
husgrunder, odlingsrösen, stensträngar, gamla diken,
hamlade träd är exempel på spår som hjälper till att
förklara varför djur- och växtliv inom en viss naturtyp
har en speciell sammansättning. Inom Fagerstaregionen finns det mindre odlingsområden skiljda åt
av vidsträckta utmarker. Följaktligen uppvisar bebyggelsen en likartad bild med en hög täthet av gårdar
inom vissa områden. Torpbebyggelse var tämligen
ringa. Gårdsformer var blandade men det fanns ett
inslag av bergsmansgårdar med påkostade mangårdsbyggnader. Det skedde en liten utflyttning vid skiftena
under 1800-talet.
De biologiska värdena har oftast koppling till traditionella odlingssystem och hävdregimer. Ängar och
naturbetesmarker utgör de artrikaste markslagen i
jordbrukslandskapet. Här finns livsmiljöer för alla de
växt- och djursamhällen som för sin överlevnad är helt
beroende av lien och mulen. Den störningsregim
växterna utsätts för genom slåtter och bete resulterar i
hög artdiversitet och arttäta samhällen.
På ängsmark domineras vegetationen av gräs. Vegetationstypen varierar avsevärt beroende på markfuktighet och betesutnyttjande. I svackor i terrängen, kring
bäckar och utmed sjöstränder kan det förekomma
fuktängar. Dessa är varken torvbildande eller limnogena och i huvuddelen av landet är de helt beroende
av hävd för sin existens. De har minskat mycket kraftigt i utbredning och fuktängarna hör till våra hotade
våtmarkstyper. En fuktäng som hävdats med bete eller
slåtter under lång tid utvecklar en kärlväxtflora med
hög diversitet. På kalkhaltigt underlag finns den exklusiva kalkfuktängen som nu är så ovanlig att varje känt
objekt behöver bevarandeinsatser. Det kan både
handla om att lägga igen dränerande diken och att
återfå en bra hävd i form av bete eller slåtter.

Är marken näringsfattig och hårt betad är tuvtåtelängen den vanligaste typen. Förutom tuvtåtel växer
här tågarter och örter som smörblomma, kärrtistel och
gåsört. Upphör betet övergår vegetationen till en mer
trivial typ. Senare kommer busksly av videarter, al och
björk in och till slut övergår ängen till skog.
På kalkrik mark finns ibland synnerligen artrika kalkfuktängar. Här påminner vegetationen ofta om rikkärren och en hel del arter är gemensamma. Typiska
växter är majviva, slåtterblomma, tätört, ett flertal
starrarter, t ex hirsstarr, slankstarr och gulstarr samt
gräset älväxing. Även denna vegetationstyp är beroende av bete för att behålla sin öppna prägel.
Hagmarken är en naturtyp som har skapats av kulturgärningar och är ett mellanting mellan skog och äng.
Typiskt för hagmarken i Fagerstatrakten är ett glest
trädskikt av främst björk och mycket sällan ek och
spridda buskar av en och nypon. Hagarna skapades
genom bete och fortsatt bete är en förutsättning för att
de ska behålla sin öppna och ljusa karaktär. Lämnas de
åt sitt öde växer de snabbt igen. Många hagar har
också överförts till skogsmark genom plantering.
Hagmarkerna är värda att bevara som tilltalande inslag
i landskapsbilden.
Även åkern är en viktig livsmiljö. Här växer bl.a. åkerogräsen som klätt, blåklint, riddarsporre, råglosta,
sminkrot, m m. Ett stort antal åkerogräs har varit
odlingens följeslagare i 100-tals och i vissa fall i 1000tals år.
Åkerholmar, öppna diken, stenmurar, odlingsrösen,
åkerrenar, småvatten, alléer, och gamla träd utgör
viktiga livsmiljöer i åkerlandskapet för fältviltet och för
ett stort antal växt- och andra djurarter. En stor del av
landets rödlistade växt- och djurarter finns i jordbrukslandskapet.
Regeringen har i propositionen Svenska miljömål Miljöpolitik för ett hållbart Sverige föreslagit ”att
odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk
produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras
och stärks”. Detta innebär följande:
•

•
•
•
Entusiaster slåttrar ängarna i Jönsbackens naturreservat

18

•

Biologiska och kulturhistoriska värden i
odlingslandskapet som uppkommit genom
lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras.
Odlingslandskapet brukas på sådant sätt att
negativa miljöeffekter minimeras och den
biologiska mångfalden gynnas.
Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras.
Den genetiska variationen hos domesticerade
djur och växter bevaras.
Främmande arter och genetiskt modifierade
organismer som kan hota den biologiska
mångfalden introduceras inte.

Våtmarker
Våtmarker bidrar till att bibehålla vattenbalansen i
naturen och utjämnar skillnader mellan torr- och
regnperioder; fluktuationerna i vattendragen skulle
annars bli mycket större, översvämningarna kraftigare
och torrperioderna mer utpräglade. Alla levande
organismer behöver vatten. Genom våtmarkernas
vattenhållande förmåga ges många arter möjlighet att
leva där det annars skulle vara omöjligt. På så vis har
våtmarkerna en ekologisk nyckelroll.
Myrar är väldigt variationsrika och merparten av de
europeiska myrtyperna finns i Sverige.
Myrarna har ofta höga naturvärden tack vare en stor
biotopvariation. Det finns många ovanliga arter som är
knutna till myrar eller andra våtmarker. Cirka 20 % av
Sveriges rödlistade kärlväxter är våtmarksknutna eller
gynnade arter och de har stor betydelse för det omgivande landskapet genom att påverka markens hydrologi, lokalklimat och ekologi.
Myrar är våtmarker som är uppbyggda av torv, dvs
växtmaterial som inte brutits ned fullständigt på grund
av avlagring i alltför blöt och syrefattig miljö. Myrarna
indelas i mossar, kärr och blandmyrar.
Mossar är ombotrofa; dvs det enda tillskottet av
mineraler kommer från nederbörden. De är mycket
näringsfattiga, vilket avspeglas i artfattigdom. Den
vanligaste mossetypen är svagt välvd mosse. Mossen kan
även vara av en mer konvex form där den högsta
punkten ligger centralt. Mossen då kallas för koncentrisk
mosse. Dessa har sin huvudutbredning i Bergslagen och
Gästrikland.
Kärr är minertrofa och får ett tillskott av mineraler
från yt- och markvatten från närliggande fastmark.
Mineraltillgången har stor betydelse för kärrvegetationens sammansättning. Kärren kan vara öppna, glest
trädklädda eller buskklädda. En vanlig typ av kärr är
ett topogent kärr som har en horisontell och plan yta.
Blandmyrar utgörs av myrtypen där mosse- och kärrpartier finns blandade inom ett område.
Myrmarkerna har ofta använts som slåtter- och betesmarker. I de fall där det finns hävdkrävande flora är
det av kulturhistoriskt värde att området hävdas. Våtmarker har utsatts för mycket omfattande ingrepp.
Mellan 1880-1980 utgick det statligt stöd för att torrlägga sjöar och våtmarker samt dränera blöta skogsmarker. Ökade insikter om konsekvenserna av ingrepp
har lett till att många intressenter numera arbetar med
att restaurera våtmarker.
Regeringen har i propositionen Svenska miljömål Miljöpolitik för ett hållbart Sverige föreslagit att
”våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden”. Detta innebär följande:
•
•

I hela landet finns våtmarker av varierande
slag, med bevarad biologisk mångfald och
bevarade kulturhistoriska värden.
Våtmarker skyddas så långt som möjligt mot
dränering, torvtäkt, vägbyggen och annan
exploatering.

•
•

Torvbrytning sker på lämpliga platser med
hänsyn till natur- och kulturmiljön och den
biologiska mångfalden.
Hotade arter har möjligheter att sprida sig till
nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga populationer
säkras.

Sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag påverkas av vattenreglering,
utsläpp från markavvattning, försurning samt
punktutsläpp från kommuner och industrier. Intressekonflikter finns mellan vattendrag som resurs för fiske,
rekreation och biologisk mångfald och som resurs för
energiproduktion. Många av vattendragens naturvärden beror på naturliga flöden och variation av
vattennivå. Detta står ofta i konflikt med den kontroll
av flöden som krävs för energiproduktion.
Kolbäcksåns passerar under sin färd genom Fagerstabygden ett antal sjöar; Saxen, Flogen, Stora Aspen,
Lilla Aspen och Åmänningen. Runt dessa sjöar finns
det mesta av Fagerstas odlingsmark. På vissa ställen
finns det grunda och vassrika områden, ex Brandboviken vid Backgården. Här ökar artrikedomen, inte
minst bland fåglarna. Inslaget av kalk i bergrunden
bidrar till att dessa vatten inte är försurningskänsliga i
någon större utsträckning. Däremot är nedfallet av
försurande ämnen en betydande miljöbelastning för
tusentals sjöar i Sverige. Kommunens skogsbygder
hyser ett flertal småsjöar som är försurningskänsliga
och följaktligen har påverkats negativt av det sura
nedfallet. Kalkningsinsatser som genomförts under en
rad år har motverkat denna utveckling.

Nära Trummelsberg passerar Bruksleden sjön Dammen, en av
kommunens många småsjöar.

Kolbäcksån passerar under sin färd även genom ett
område präglat av en flera hundra år gammal historia
av gruvdrift och metallindustri. Under den långa
bruks- och industriepoken har Kolbäcksåns vattensystem mottagit enorma mängder metallföreningar och
har varit ett av de mest förorenade i hela Sverige när
utsläppsmängderna varit som högst. Senare års successivt allt bättre reningsteknik har minskat utsläppen
drastiskt. Undersökningar visar minskade halter av alla
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metallföreningar men de stora sjöarnas sediment är
fortfarande giftiga eller mycket giftiga. Undersökningar
av det biologiska livet i sjösystemet visar en artsammansättning som tyder på ett någorlunda fungerande ekosystem, som dock saknar särskilt krävande
och känsliga arter.
Skogsbygden i Fagersta är relativt rik på småsjöar och
små vattendrag som förstärker de totala naturvärdena.
Dessa sjöar är ofta näringsfattiga och hyser ett sparsamt växt- och djurliv med ett känsligt ekosystem. Här
ser man knipa, små- och storlom, bäck- och dagsländor och vissa laxfiskar. Undantaget till detta sparsamma växt- och djurliv är insekter och arter inom
kryptogamfloran. Sjöar och inte minst vattendrag har
ett rikt insektsliv knutet till sig som är beroende av
ostörda miljöer. Bäck- och sjöstränder är vid gynnsamma förhållanden biotoper som kan hysa stor artoch individrikedom. Tillgången på substrat är vid
naturliga förhållanden mycket god, exempelvis död
ved, vilket gör det gynnsamt för bl. a. tickor och
mossor. Den fuktiga miljön är en starkt bidragande
orsak.
Stora rekreationsvärden är knutna till sjöar och vattendrag i Fagersta. Kolbäcksån är ett område av riksintresse för friluftsliv. Fritidsfisket är påtagligt och
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många sjöar har, förutom naturligt förekommande
arter, inplanterade bestånd av laxarter.
Regeringen har i propositionen Svenska miljömål Miljöpolitik för ett hållbart Sverige föreslagit att ”sjöar
och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga,
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt
som förutsättningar för friluftsliv värnas”. Detta innebär
följande:
•
•
•

•

Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningar för
biologisk mångfald.
Fiskar och arter som lever i eller är direkt
beroende av sjöar och vattendrag kan
fortleva i livskraftiga bestånd.
Hotade arter har möjligheter att sprida sig till
nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att livskraftiga populationer
säkras.
Sjöars, stränders och vattendrags stora
värden för natur- och kulturupplevelser samt
bad och friluftsliv värnas och utvecklas
hänsynsfullt och långsiktigt.

Natura 2000
Natura 2000 är en av EU: s viktigaste åtgärder för att
bevara biologisk mångfald. Syftet är att bevara naturtyper och arter som EU-länderna har kommit överens
om är av gemensamt intresse. Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som är under upp-

byggnad inom EU och omfattar för tillfället närmare 4
100 svenska områden. Alla av regeringen beslutade
Natura 2000 områden har fr.o.m. 1/6 2001 även status
av riksintresse enligt 4 kap Miljöbalken. I Fagersta
kommun finns det fyra Natura 2000 områden.
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Figur 4 Natura 2000 områden i Fagersta

Natura 2000 har tillkommit med stöd av två EGdirektiv; Fågeldirektivet (Rådets direktiv 79/409/EEG)
och Habitatdirektivet (Rådets direktiv 92/43/EEG) och
har genomförts i Sverige genom bestämmelser
i miljöbalken. Fågeldirektivet antogs 1979 och föreskriver särskilda regler för skydd av fåglar. Habitatdirektivet antogs 1992 och kompletterar fågeldirektivet
genom att behandla även andra artgrupper och naturtyper av olika slag.
EU-direktiven innehåller bestämmelser, krav, som
medlemsstaterna är skyldiga att införliva i det egna
regelverket och tillämpa inom landet. Enligt dessa
direktiv ska medlemsländerna bland annat utse särskilda skyddsområden för fåglar, och särskilda bevarandeområden för andra artgrupper samt för naturtyper. Dessa områden utgör nätverket Natura 2000.
I de båda direktiven listas de naturtyper och arter som
Natura 2000-nätverket avser att bevara. Totalt listar
habitatdirektivet över 170 skyddsvärda naturtyper
varav 88 finns i Sverige. Fågeldirektivet behandlar

samtliga fågelarter som förekommer vilt inom EU:s
territorium. Särskilda bevarandeåtgärder skall vidtas
för ca 200 arter varav 66 regelbundet förekommer i
Sverige.
Syftet med nätverket är att alla utpekade arter och
naturtyper ska bibehållas eller återupprättas i s.k.
gynnsam bevarandestatus. Varje Natura 2000-område
förväntas dock bidra till att de i området förtecknade
naturtyperna och arterna upprätthålls i gynnsam bevarandestatus. Begreppet gynnsam bevarandestatus är närmare definierat i Habitatdirektivet liksom i 16 § i förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken.
Med bevarandestatus för en livsmiljö avses summan av
de faktorer som påverkar en livsmiljö och dess typiska
arter och som på lång sikt kan påverka dess naturliga
utbredning, struktur och funktion samt de typiska
arternas överlevnad på lång sikt. En livsmiljös bevarandestatus anses gynnsam när:
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•
•

•

Dess naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde och de ytor den täcker inom
detta område är stabila eller ökande
Den särskilda struktur och de särskilda funktioner som är nödvändiga för att den skall
kunna bibehållas på lång sikt finns och sannolikt kommer att finnas under en överskådlig framtid
Bevarandestatusen hos dess typiska arter är
gynnsam.

Med bevarandestatus för en art avses summan av de
faktorer som påverkar den berörda arten och som på
lång sikt kan påverka den naturliga utbredningen och
mängden hos dess populationer. En arts bevarandestatus anses gynnsam när:
•

•

•

Uppgifter om den berörda artens
populationsutveckling visar att arten på lång
sikt kommer att förbli en livskraftig del av sin
livsmiljö
Artens naturliga eller hävdbetingade utbredningsområde varken minskar eller sannolikt
kommer att minska inom en överskådlig
framtid
Det finns och sannolikt kommer att fortsätta
att finnas en tillräckligt stor livsmiljö för att
artens populationer skall bibehållas på lång
sikt.

För naturtyper kan det handla om att området är tillräckligt stort, att viktiga strukturer och funktioner
finns och bedöms finnas under en överskådlig framtid,
och att de arter som är typiska för området är livskraftiga. Som exempel en högmosse behöver vara oförändrad i storlek och vattentillgången får inte försämras
genom dikning. Om dessutom exempelvis enkelbeckasin eller fiskgjuse har konstaterats häcka där kan
detta vara ytterligare en faktor som påverka områdets
mått på gynnsam bevarandestatus.
För en art menas det att tillräckligt många individer
finns inom området och dess utbredningsområde inte
minskar inom en överskådlig framtid, att reproduktionen sker, och att artens livsmiljö är tillräckligt stor
för att upprätthålla livskraftiga populationer på lång
sikt.
Bevarandeplanerna upprättas av länsstyrelsen och skall
fungera som underlag för skydds-, och förvaltningsåtgärder, för tillståndsprövningar och som referens för
framtida uppföljning. Planerna kommer också att vara
ett verktyg för att upplysa och kommunicera med olika
intressenter.
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Miljöbalken och Natura 2000
Från och med den 1 juli 2001 finns Natura 2000
inskrivet i Miljöbalkens 7 kap 27-29b § och i 15-20a §§
i förordningen om områdesskydd.

Tillståndsplikt
Införandet av Natura 2000 i svensk lag innebär att det
är förbjudet att utan tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken bedriva någon typ av verksamhet eller vidta
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka ett
Natura 2000-område. Det är viktigt att påpeka att
denna tillståndsplikt även gäller för verksamheter som
bedrivs eller vidtas utanför Natura 2000- området. Av
betydelse är således inte var verksamheten är lokaliserad utan den effekt den har på Natura 2000-området.
Det är verksamhetsutövarens skyldighet att känna till
vilka regler som gäller och tidigt samråda med länsstyrelsen.

Konsekvensbedömning av planer och projekt
Det är en kommunal angelägenhet att planlägga
användningen av mark- och vattenområden. Kommunerna skall tillämpa 3-4 kap Miljöbalken vid planläggning enligt PBL och i ärenden om bygglov- och
förhandsbesked. Detta innebär att skyddet för Natura
2000-områdena skall beaktas vid beslut enligt PBL. I
översiktsplanen ska riksintressen enligt 3 och 4 kap
Miljöbalken redovisas och kommunen ska också ange
hur den avser att tillgodose dem. Detta innebär att
Natura 2000 områdena ska redovisas och att det ska
framgå hur den planerade framtida markanvändnineng
kan komma att påverka skyddet för områdena.
Planer och projekt kan motverka målet med Natura
2000-områden, till exempel nya vägdragningar och
därför finns det i habitatdirektivet bestämmelser om
konsekvensbedömningar av planer och projekt som
kan påverka Natura 2000-områden. I Miljöbalken
finns dessa bestämmelser i fjärde kapitlet 1, 8 §§, sjätte
kapitlet 1, 7 §§ samt sjunde kapitlet 27, 28 a - 29 b §§.
Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar finns
i sjätte kapitlet Miljöbalken, Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar och Naturvårdsverkets allmänna råd till sjätte kapitlet (NFS 2001:9) Naturvårdsverket har översatt en vägledning från EU-kommissionen om hur bestämmelserna bör tolkas.

Natura 2000 områden i Fagersta
Objekt 1
Jönsbacken
Objekt 2
Svartberget-Hedkärra
Objekt 3
Kulflyten
Objekt 4
Jättåsarna

Naturreservat
Värdefull natur kan på olika sätt skyddas mot exploatering eller andra ingrepp. Ett naturreservat är ett
värdefullt område som skyddas med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808). Naturreservatet har särskilda
bestämmelser om skydd och skötsel. Vilka föreskrifter
som gäller varierar mellan olika reservat, bland annat
beroende på områdets karaktär och vilka naturvärden
man vill skydda. För varje naturreservat finns en skötselplan som beskriver hur området ska skötas för att
naturvärdena ska bevaras och utvecklas. Vem som
helst kan äga ett naturreservat, till exempel privatpersoner, bolag, staten, kommuner, stiftelser eller
allmänningar.

Målet med reservatsbildning är oftast att bevara den
biologiska mångfalden, Reservatsytan kan skifta från
små geologiskt eller botaniskt intressanta platser till att
täcka större variationsrika områden. Naturskyddet kan
också vara inriktat på att upprätthålla möjligheter till
rekreation och friluftsliv, men det finns exempel på
renodlat vetenskapliga naturreservat. Flertalet har
dubbla syften. Värdefulla kulturpräglade naturområden
får förklaras som kulturreservat. Naturskyddsbestämmelserna fanns tidigare i naturvårdslagen som
tillkom år 1964, men sedan 1/1 1999 återfinns de i
Miljöbalken

Reservatbildning syftar oftast till att bevara den biologiska mångfalden eller för att upprätthålla möjligheter till rekreation och friluftsliv. Oavsett
reservatets bildningssyfte går det bra att bara sitta på en stubbe och kontemplera!

Naturreservat är den mest använda skyddsformen.
Numera får ett mark- eller vattenområde förklaras som
naturreservat med stöd av Miljöbalken. Naturreservat
kan bildas i syfte att::
•
•
•
•

Bevara biologisk mångfald,
Vårda, bevara, skydda, återställa eller nyskapa
värdefulla naturmiljöer,
Tillgodose behov av områden för friluftslivet,
Skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för
skyddsvärda arter.

Bildande av naturreservat
Naturreservat kan bildas efter beslut av Länsstyrelsen
eller kommun på såväl enskilt som allmänt ägd mark
med stöd av 7 kap 4§ Miljöbalken.
I ett beslut om att bilda naturreservat skall skälen för
beslut anges samt inskränkningar i rätten att använda
mark- eller vattenområden med stöd av 7 kap 5§
Miljöbalken. Länsstyrelsen eller kommunen kan om
det behövs förplikta markägaren att tåla viss intrång
inom området med stöd av 7 kap 6§ Miljöbalken.
Varje reservat får särskilda föreskrifter om hur marken
ska nyttjas och restriktioner för allmänheten. Dessa
meddelas med stöd av 7 kap 30§ Miljöbalken.
Om föreskrifterna innebär begränsningar i
markanvändningen kan ersättning utgå till dem som är
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berörda. Ersättningsbestämmelserna finns i kapitel 31 i
miljöbalken. Till varje reservatsbeslut finns det en
skötselplan. Malingsbo-Kloten bildades som ett
naturvårdsområde 1981 med stöd av naturvårdslagen.
Området anses numera som naturreservat enligt

särskilda övergångsbestämmelser till Miljöbalkens 7
kap. Enligt Miljöbalken 4 kap 2§ är det ett område där
turism och friluftsliv särskilt skall beaktas.
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Figur 5 Naturreservat i Fagersta. Kråkstens naturreservat bildades 2007. Malingsbo-Kloten är ett område med särskilda bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap 2§ och bildades som naturvårdsområde 1981.

Naturreservat i Fagersta
Objekt 1
Jönsbacken
Objekt 2
Svartberget
Objekt 5
Jonhagen
Objekt 6
Malingsbo-Kloten
Objekt 7
Kråksten
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Områden av riksintresse för natur och friluftsliv
1987 träde lagen om hushållning med naturresurser
(NLR) i kraft och gjorde det möjligt för vissa samhällsintressen att peka ut områden av särskild betydelse för dem. Avsikten var att särskilt värdefulla
områden kunde förklaras vara av riksintresse för en
viss samhällssektor. Sådana områden skall skyddas mot
åtgärder som kan vara till påtaglig skada för den aktuella sektorn. På så sätt ville man åstadkomma en god
hushållning med värdefulla mark- och vattenresurser.
Till de samhällssektorer som har fått möjlighet att ange
områden av riksintresse hör naturvården och friluftslivet. Idag kan mark- och vattenområden som har
nationell betydelse för vissa vitala samhällsintressen
betecknas som områden av riksintresse för något eller några
av dessa intressen enligt Miljöbalkens tredje kapitel.
Berörda centrala myndigheter lämnar uppgifter till
länsstyrelsen om de områden som de bedömer vara av
riksintresse. Syftet med utpekandet är att hävda det
nationella intresset i den fysiska planeringen och de
andra beslut om markanvändning som olika myndigheter fattar. Naturvårdsverket har bl.a. ansvar för att
peka ut områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv enligt 3 kap. 6 § Miljöbalken.
Urvalet av områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv görs av Naturvårdsverket i samarbete med
bl.a. länsstyrelserna. I Sverige ca 2 000 områden som
har förklarats vara av riksintresse för naturvården. På
motsvarande sätt har 215 områden utsetts som riksintressanta för friluftslivet. Nästan en tredjedel av
landet bedöms nu som riksintressant.
Det finns ett antal kriterier ett område ska uppfylla för
att väljas ut som riksintressant. Områden av riksintresse för naturvården ska representera huvuddragen
i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa
mångfalden i naturen. Inom varje naturgeografisk
region har de områden valts ut som är representativa
för regionens olika landskaps- och naturtyper. Stora
och sammanhängande arealer med de för regionen
karakteristiska naturtyperna har prioriterats, men även
smärre områden har dock utpekats som riksintressanta, exempelvis om de innehåller geologiska former
eller naturtyper som är sällsynta i landet. Ett område
bedöms vara särskilt värdefullt från naturvårdssynpunkt om det:
•
•

Har ett antal högt värderade naturtyper
Uppvisar en kombination av företeelser som
beskriver ett historiskt utvecklingsförlopp
eller en bildningsprocess.

Ett områdesinnehåll av biotoper väger betydligt tyngre
än enskilda arter vid urvalet, även om förekomst av
skyddsvärda arter kan bidra till att område betraktas
som riksintressant. Ett område bedöms endast utifrån
naturvärden och ingen hänsyn tas till huruvida ett
område är skyddat som exempelvis naturreservat. Inte
heller beaktas kostnaderna för reservatsbildning eller

andra skyddsåtgärder. I Fagersta finns det fem områden av riksintresse för naturvård.

Sjön Åmänningen är en del av Strömsholmskanal –Kolbäcksån,
Område av riksintresse för friluftsliv.

Områden av riksintresse för friluftslivet bedöms som
särskilt värdefullt från friluftslivssynpunkt om det::
•
•
•

Har stora friluftsvärden på grund av särskilda
natur- och kulturkvaliteter
Variationer i landskapet
God tillgänglighet för allmänheten.

De är attraktiva för besökare från hela landet, kanske
rentav även från utlandet. Vid urvalet har beaktats att
många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade. I Fagersta finns det två områden av
riksintresse för friluftsliv.

Miljöbalken och områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv
Naturresurslagens bestämmelser om områden av riksintresse har nu arbetats in i kapitel 3 och 4 i Miljöbalken som hushållningsbestämmelserna. Enligt förarbetena till Miljöbalken (prop 1997/98:45) gäller alltjämt förarbetena till NRL (prop 1985/86:3). Skillnaden
ligger i att bestämmelserna numera ska tolkas även
mot bakgrund av miljöbalkens inledande kapitel om
mål och hänsynsregler. Avsikten är att man vill betona
miljöfrågornas betydelse i planeringen och vikten av
hushållning med mark- och vattenområden. De ekologiska förutsättningarna ska beaktas vid alla beslut som
rör användning av mark- och vattenområden. Enligt
Miljöbalkens 3 kap. 6 § ska områdena skyddas mot
ingrepp eller åtgärder som kan innebära "påtaglig
skada" på riksintresset. Det är länsstyrelserna som har
ansvaret att föra ut "statens anspråk" på kulturmiljövården till kommunerna. Kommunerna ska i sin översiktsplan redovisa områden av riksintresse och ange
hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen.
Urvalet av områden av riksintresse för naturvård och
friluftsliv görs av Naturvårdsverket i samarbete med

25

bl.a. länsstyrelserna. Redan i lagtexten (4 kap. Miljöbalken) namnges dock ett antal områden (främst större
kust-, skärgårds- och fjällområden samt älvar) som har
så stora natur- och kulturvärden att de i sin helhet är
av riksintresse. Områdena ifråga får inte utsättas för
exploatering som påtagligt skadar dessa värden. De

namngivna älvarna och älvsträckorna får inte byggas ut
eller regleras för vattenkraftändamål. Bestämmelserna
hindrar likväl inte att tätorterna och det lokala näringslivet utvecklas i de områden som i sin helhet är av
riksintresse, om andra lämpliga alternativ saknas.
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Figur 6 Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Området Strömsholms kanal, Kolbäcksån sträcker sig längs hela Strömsholms kanal.
Området Malingsbo-Kloten täcker delar av Skinnskattebergs, Smedjebackens, Ludvika, Lindesberg och Ljusnarsbergs kommuner.

Vilket skydd har de riksintressanta områdena?
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för
naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Det är dock endast vid prövning av exploateringsföretag som i lagens mening innebär ändrad
markanvändning, som odlingsmark som ersätts med
bebyggelse, som hushållningsbestämmelserna har
emellertid direkt verkan. Vid fortsatt markanvändning
av hittillsvarande slag har bestämmelserna endast en
rådgivande funktion. Miljöbalkens 1 kap 2 § anger i
vilka fall hushållningsbestämmelserna är tillämpliga.
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Ibland räcker inte dessa bestämmelser eller andra
generella regler (såsom riktlinjer i kommunala översiktsplaner, strandskyddsbestämmelser, m.m.) för att
tillgodose skyddsbehovet i ett område som förklarats
vara av riksintresse. I sådana fall kan det bli aktuellt att
säkerställa området med stöd av miljöbalkens kapitel 7,
dvs. att avsätta området som exempelvis naturreservat.
Naturmiljön inom ett visst område kan i en del fall ta
skada av exploatering, arbetsföretag och andra verksamheter såväl utanför områdets gränser som innanför. Inte minst våtmarker, sjöar och vattendrag kan
sålunda påverkas av ingrepp högre upp i tillrinnings-

området. Även i ett sådant fall kan dock hushållningsbestämmelserna vara tillämpliga. Staten kan sålunda
ingripa om en exploateringsplan innebär att ett riksintresse inte tillgodoses, oavsett om exploateringen är

tänkt att äga rum utanför eller inom det riksintressanta
området. Det avgörande är om naturvärdena som
motiverat bedömningen av området såsom riksintressant riskerar att ta skada.

Landsberget. Huvudkriterier för upptagning som område av riksintresse är att området är ett framstående exempel på landskapstyp som särskilt väl
visar landskapets utveckling. Här i form av ett klapperstensfält.

Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv i Fagersta
Naturvård
Objekt 3
Kulflyten
Objekt 8
Kalkstårket Norberg-Fagersta
Objekt 9
Moren-Jönsgården
Objekt 10
Landsberget
Objekt 11
Sävtjärnen
Friluftsliv
Objekt 6
Malingsbo-Kloten
Objekt 12
Strömsholms kanal, Kolbäcksån
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Friluftsliv och rekreation
Friluftsliv är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter
som genomförs utomhus och inkluderar såväl
organiserad som oorganiserad verksamhet. Ett
särskilt begrepp är det rörliga friluftslivet. I Fagersta
kommun finns goda möjligheter till rekreation och
friluftsliv med bland annat möjligheter till vandring,
bad, fiske, ridning och skidåkning.

de tusentals år människan bebott dessa trakter. I
Fagersta passerar Bruksleden bland annat Högbyn,
Trummelsberg och Norra Landsberget. Vid Högbyn
finns Fagerstas högsta punkt på 241 m över havet.
Trummelsberg är en gammal bruksplats med rester av
kolhus och rostugn. På Norra Landsberget finns en
utsiktsplats med ett utkikstorn från vilket man har fin
utsikt över Åmänningen. Vid Hedkärra ligger en
ridanläggning och Svartbergets naturreservat med
sina promenadstigar.
I och runt Ängelsberg finns flera promenadstigar.
Skyltade stigar förbinder stationssamhället med
Engelsbergs bruk. Därifrån kan man följa den gamla
landsvägen mot Stabäcks bergsmansby.

Bruksleden

Det rörliga friluftslivet skulle på 1980-talet främjas
särskilt genom inrättandet av naturvårdsområden där
tillgängligheten till naturen gavs särskilda resurser för
att öka tillgängligheten till skog, mark och vatten utan
de
inskränkningar
som
naturreservat
och
nationalparker inneburit. För Fagerstas del berördes
kommunen av bildande av Malingsbo-Kloten som ett
naturvårdsområde 1981.
Skogsmark för friluftsliv
Skogsmarken har stor betydelse för möjligheterna till
friluftsliv i kommunen. För den begränsade del av
skogsmarken som kommunen äger, har en grön
skogsbruksplan utarbetats. Den ligger till underlag för
dialogen om var hänsyn till naturvården och
friluftslivet bör fokuseras, inom den kommunägda
marken. Fagersta kommun äger ca 5 % av
skogsmarken i kommunen. Intressekonflikter om
markanvändningen i skogsmark kan gälla mellan
skogsbruket och naturvården/friluftslivet. Genom en
dialog mellan representanter för de olika intressena
kan man ofta komma överens om lösningar som är
positiva för alla parter. Vid större motsättningar
mellan intressena, t ex när naturvårdsintresset är extra
starkt
och
i
konflikt
med
”pågående
markanvändning” (rationellt skogsbruk), kan beslut
om skydd med stöd av miljöbalken ibland vara enda
lösningen.
Bruksleden är en vandringsled som sträcker sig från
Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i
nordost. Leden är lagd så att vandraren ska kunna få
en uppfattning om människors kultur och liv under
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Rörelsehindersanpassad fiskebrygga, Abborrtjärnen

Sjöar och vattendrag har stort värde för rekreation
och friluftsliv, dels för att det ger möjlighet till
båttrafik, bad, fiske med mera, dels för att många
upplever det som trevligt att vistas nära vatten. I
Kolbäcksån med tillhörande sjöar finns möjlighet till
kanotpaddling och bad. Även i andra sjöar och
vattendrag finns möjligheter till fritidsfiske. Vid sjön
Stora
Abborrtjärnen
finns
det
en
rörelsehindersanpassad fiskebrygga. Vid sjön Eskiln
sydväst om Fagersta finns en campingplats med
badplats. Övriga badplatser finns vid Hedtjärnen,
Norra Morsjön, Kolarbysjön och Ängelsberg.

Tema karta Friluftsliv framsidan
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Tema

30

karta

Friluftsliv

Baksidan

Våtmarker
Den internationella Våtmarkskonventionen som
undertecknades i Ramsar i Iran och kallas allmänt för
Ramsarkonventionen trädde i kraft år 1975 och visar
att redan då bedömde man att våtmarkerna var en av
jordens viktigaste ekosystem. I våtmarksbegreppet
ingick kärr, myrar eller andra former av rörligt, stillastående, temporärt eller permanent, sött, bräckt eller
salt vatten till ett djup av 6 meter under lågvattennivån. Man avstod dock från att nämna viktiga fuktiga
eller våta ekosystem som sumpskogar och fuktängar.

delmålet kan nås om åtgärderna intensifieras och
ytterligare åtgärder sätts in. En av de åtgärder som har
ansetts vara nödvändig att vidta är en revidering av
myrskyddsplanen. I Myrskyddsplan för Sverige (1994)
angav Naturvårdsverket ett urval av landets mest värdefulla myrar och prioriterade samtidigt vilka områden
som borde skyddas inom 15 år. Naturvårdsverket har
genomfört översynen av myrskyddsplanen i samarbete
med länsstyrelserna (2007). I Fagersta finns det tre
objekt varav två saknar ett långsiktigt skydd.

Naturvårdsverket fick 1977 regeringens uppdrag att
genomföra en översiktlig inventering av de svenska
våtmarkerna. Då utreddes en lämplig avgränsning av
begreppet våtmark. Sjöar och hav med vattendjup på 6
meter bedömdes inte lämpliga i detta sammanhang
och behandlas lämpligast under sjö- och havsteman.
Det framstod att det var lämpligt att utgå ifrån naturområden med den gemensamma nämnaren ytligt
vatten som förutsättning för ekosystemets existens
samt även hotbilden, nämligen förändring av hydrologin, exempelvis genom dikning eller dämning.
Enligt Våtmarsinventeringen definieras våtmark som
följande: Våtmark är sådan mark där vatten under en stor
del av året, finns nära under, i eller strax över markytan samt
vegetationstäckta vattenområden. Gränserna för hur nära
markytan vattnet kan finnas i en våtmark varierar. I de flesta
fall kan vegetationen användas för att skilja våtmark från
annan mark. Minst 50 % av vegetationen bör vara "hydrofil",
d v s fuktighetsälskande, för att man ska kunna kalla ett
område för våtmark. Ett undantag är tidvis torrlagda bottenområden i sjöar, hav och vattendrag, de räknas till våtmarkerna
trots att de kan sakna vegetation.
Den nationella våtmarksinventeringen har nu genomförts i hela landet nedanför fjällkedjan.

Skydd av våtmarker

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker innebär att
våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden. Enligt delmål 2 till
miljökvalitetsmålet skall samtliga våtmarksområden i
Myrskyddsplan för Sverige ha ett långsiktigt skydd
senast år 2010. Regering och riksdag har bedömt att

Skydd och bevarande av värdefulla naturområden sker
sedan 1999 med hjälp av Miljöbalken kap 7, genom
inrättande av t ex naturreservat, nationalpark, biotopskydd och djur- och växtskyddsområde. Områden av
riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
natur- eller kulturmiljön med stöd av hushållningsbestämmelser i Miljöbalken kap 3 & 4. Utöver skydds
och hushållningsbestämmelser finns ytterligare möjligheter att bevara våtmarker.
Sedan Vattenlagen upphörde vid årsskiftet 1998/99
regleras vattenverksamhet i miljöbalkens 11 kapitel
(1998:808) och lagen (1998:812) med särskilda
bestämmelser om vattenverksamhet. Vattenverksamhet kallas verksamheter och åtgärder som antingen
syftar till att förändra vattnets djup eller läge, avvattnar
mark, leder bort grundvatten eller ökar grundvattenmängden genom tillförsel av vatten.
Markavvattning innebär "varaktig avvattning av mark
för att öka dess lämplighet för visst ändamål" t.ex. för
jordbruksdrift eller exploatering. Dikning, vattenavledning och täckdikning är exempel på olika typer av
markavvattning. När markavvattning berör flera
fastigheter bildas vanligen en samfällighet - ett dikningsföretag. Det finns ca 20 000 dikningsföretag i
landet, de flesta tillkomna i slutet av 1800-talet och
första hälften av 1900-talet. Idag dikas det knappast
längre för att vinna ny mark men det finnas behov av
underhåll av befintliga företag och omprövning av
äldre dikningsföretag p.g.a. ändrade förhållanden.
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10 km söder om Fagersta ligger Kulflyten. Det stora öppna mosseplanet har karaktäristisk drågsystem och ett flertal vattenfyllda göl. Förutsättningen
för att bevara områdets värde är att skydda dess hydrologi.

För markavvattning krävs tillstånd och ansökan prövas av antingen länsstyrelsen eller Miljödomstolen.
Tidigare krävdes det i allmänhet tillstånd hos Miljödomstolen för sådana verksamheter eller åtgärder
men nu kan en del ärenden hanteras som genom en
anmälan till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har tillsyn
över vattenverksamhet i länet. I tillsynen ingår efterlevnadskontroll av vattendomar och andra beslut.
Alltför intensivt skogsbruk i anslutning till våtmarker
kan vara negativt. Kantskogarna är biologiskt viktiga
och bidrar till att skapa en orörd ekologisk helhet. På
skogliga impediment, t.ex. våtmarker, gäller förbud
mot avverkning, skogsvårdsåtgärder och gödsling
enligt Skogsvårdslagen. Skyddszoner med träd och
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buskar skall lämnas kvar mot impediment i sådan
utsträckning som behövs av hänsyn till växt- och
djurlivet. Skyddsdikning av skogsmark ska anmälas till
Skogsstyrelsen.
Myrskyddsplan för Sverige – objekt i Fagersta
kommun
Skyddad objekt
Objekt 1
Skrikbokärret (ingår i Jönsbacken)
Skydd saknas
Objekt 3
Kulflyten
Objekt
Morbymossen
(ingår i våtmarksinventering s.84 id. 11F 9J 01)

Tema våtmarker A3 karta framsida
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Tema våtmarker a3 baksidan
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Tema sumpskogar a3 karta framsidan
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Tema sumpskog baksidan
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Skog
Områdesskydd
Den svenska lagstiftningen ger möjlighet till skydd av
såväl områden som arter och organismgrupper.
Områdenas värde som livsmiljöer för växter och djur
är den främsta grunden för skyddet. Även skogarnas
kulturmiljövärden och värden för rekreation och
friluftsliv kan ingå i syftet med skydd av områden
Urvalet av vilka områden som ska skyddas styrs idag
av ”Nationell strategi för formellt skydd av skog” som
gemensamt tagits fram av Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket. Utgångspunkten i denna strategi är
att de mest skyddsvärda områdena ska skyddas och
utgår från strikt naturvårdsbiologiska värden.
Genomförandet sker med markägaren i centrum.
I miljökvalitetsmålet ”Levande skogar” ingår formellt
skydd som ett delmål och där framgår att under
perioden 1999-2010 ska totalt 400 000 ha ges ett
formellt skydd. Av dessa ska 320 000 hektar utgöras av
reservat, 30 000 som biotopskyddsområden och
50 000 hektar i form av naturvårdsavtal. Utöver detta
ska ytterligare 500 000 hektar avsättas frivilligt av
markägarna själva. Nationalparker inrättas av
riksdagen medan naturreservat och biotopskydd
beslutas av naturvårdsmyndigheter med stöd av
miljöbalken.

Biotopskyddsområden
Det är vanligt att livsmiljöer som har stor betydelse för
växt- och djurarter påträffas som små spridda öar i
vardagslandskapet. Dessa områden kan avsättas som
s.k. biotopskyddsområden. Då det gäller skogsmark är
det Skogsstyrelsen som ansvarar för detta
områdesskydd medan på all annan mark är det
Länsstyrelserna som är ansvarig.
De områden som kan få biotopskyddsstatus med stöd
av Miljöbalkens 7 kap 11 § är "mindre mark- eller
vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djureller växtarter eller som annars är särskilt
skyddsvärda".
Ett beslut om biotopskydd betyder att området
skyddas för all framtid och märks upp i terrängen, men
äganderätten till marken eller jakträtten påverkas inte
av beslutet. Markägaren får ersättning för det intrång i
sitt brukande som följer av beslutet. Staten ersätter
med ett belopp som motsvarar fastighetens minskade
marknadsvärde och detta betalas ut som ett
engångsbelopp. Biotopskyddsområdena förvaltas efter
avsättningen, liksom naturreservaten. Det innebär bl.a.
att efterlevnaden av skyddet kontrolleras vid
tillsynsbesök, och att naturvårdande skötsel ibland
utförs för att naturvärdena ska bestå.
Rätten att färdas och vistas kan regleras i områdena,
men i övrigt formuleras inga föreskrifter eller förbud
för varje särskilt område. Det finns i stället en allmän
regel från lagtexten, som säger att det i områdena inte
får bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan
skada naturmiljön.

Det är vanligt att storleken på områdena som skyddas
är 2-10 hektar men de kan vara upp till ca 20 hektar
stora.

Naturvårdsavtal
Parallellt med beslut om reservat och biotopskydd
som gäller för all framtid kan tidsbegränsade, civilrättsliga avtal om skydd av vissa områden tecknas
mellan markägare och berörda naturvårdsmyndigheterna, s.k. naturvårdsavtal.
Naturvårdsavtalet är ett civilrättsligt avtal som tecknas
exempelvis mellan Skogsstyrelsen eller Länsstyrelserna
och markägare som är intresserade av naturvård. Syftet
med avtalet är att bevara och utveckla områden med
höga naturvärden.
Avtalen är normalt 50-åriga och utgör en del av det
långsiktiga skogsskyddet. Den långa avtalstiden är ofta
nödvändig för att syftet med avtalet ska hinna uppnås.
Området märks ut i terrängen. Äganderätten till
marken eller jakträtten påverkas inte. Markägaren får
viss ekonomisk ersättning för de begränsningar i
brukandet som avtalet medför. En markägare kan
dock teckna avtal utan att begära någon ekonomisk
ersättning.
Naturvårdsavtal kan träffas både för områden som är
beroende av skötsel för att bevara naturvärdena och
för sådana områden där naturvärdena gynnas bäst av
fri utveckling. Naturvårdande skötselåtgärder som
gynnar naturvärdena ska i regel utföras. Normalt
utförs skötselåtgärderna av markägaren på egen
bekostnad och då tillfaller virket denne. Det finns
dock inget krav på att utföra åtgärderna. Skötsel kan
också initieras av Skogsstyrelsen som då står för
kostnaderna.
Områdena har vanligtvis en storlek på mellan 3 till 20
hektar men det förekommer områden på mer än 100
hektar.

Nyckelbiotoper och andra naturvärden
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga
naturvärden. Inventeringen av nyckelbiotoper
påbörjades som ett försök under 1990, och har
bedrivits i stor skala sedan 1993. Syftet med
inventeringen är att hitta biologiskt värdefulla miljöer i
den svenska skogen, för att i framtiden kunna ge dessa
ett lämpligt skydd och rätt skötsel. Under
inventeringen har man också registrerat andra objekt
som har naturvärden, utan att nå upp till samma
kvalitet som en nyckelbiotop. Kartläggningen är
genom sin inriktning och omfattning en unik
företeelse i världen. Nyckelbiotopsinventeringen är i
första hand en biotopinventering och inte en
artinventering, även om arter noteras om de påträffas.
Det står dock klart att inventeringen gav nya,
detaljerade kunskaper om den biologiska mångfalden i
svensk natur.
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Inventeringen av småskogsbrukets marker genomförs
av Skogsstyrelsen, medan storskogsbruket själva
ansvarar för att deras marker blir inventerade.
Resultatet används till rådgivning och planering av
insatser för naturvården och materialet presenteras
dessutom på Skogsstyrelsens ”Skogskartan med
Skogens Pärlor - miljövärden i skogen”.
Nyckelbiotop
En nyckelbiotop är ett skogsområde som från en
samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll,
historik och fysiska miljö har mycket stor betydelse för
skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas
finnas s.k. rödlistade arter.
En nyckelbiotop är en någorlunda enhetlig och
avgränsad livsmiljö som dessutom har betydelse, eller
nyckelroll, för den hotade och sällsynta delen av
skogens växter och djur. En nyckelbiotop kan vara allt
från ett enskilt jätteträd till ett mycket stort,
urskogsliknande område.
Att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper innebär
inte att man samtidigt har utpekat att områden skall
hanteras på ett visst, på förhand bestämt sätt. Vid
bedömningen görs en lägesbeskrivning utan några
sidoblickar på hur det borde se ut eller vilka
följdverkningar
inventeringsresultatet
kan
få.
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Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk
innebörd, det finns alltså inget automatiskt skydd för
nyckelbiotoper.
Objekt med naturvärden
Vid sökandet efter nyckelbiotoper har man ibland
inventerat miljöer där påtagliga naturvärden kunde
konstateras utan att objekten därmed nått upp till
kvaliteten nyckelbiotop. Dessa objekt med
naturvärden har ändå så höga naturvärden att de ofta
kan beskrivas som "framtidsnyckelbiotoper". Någon
systematisk sökning efter dessa objekt har dock inte
skett, utan områdena registreras bara om de påträffas i
samband med sökning av nyckelbiotoper.
Ofta hyser de inga rödlistade arter eller också kan de
ha för låg ålder, de kan vara brist på död ved eller
skogliga åtgärder eller andra ingrepp kan ha nyligen
utförts i dem.
Dessa objekt kan ses som ett komplement till
nyckelbiotoperna och kan överbrygga de ibland stora
avstånden mellan nyckelbiotoperna. Då det framöver
sannolikt kommer att handla om att regionalt
återskapa biotoper i landskapet kommer objekt med
naturvärden att fungera som områden dit djur och
växter med speciella krav på sin livsmiljö kan sprida
sig.

Tema karta skog framsidan
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tema kartan skog baksida
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Odlingslandskapet med ängs- och betesmarker
Rationalisering och effektivisering av jordbruket
genom främst mekanisering, monokultivering och
intensifierad kemikalieanvändning samt en successiv
övergång från fodermark till skogsmark har utarmat
det öppna landskapet och dess biotoper, flora och
fauna. Att säkerställa värdefulla delar av
odlingslandskapet med sina olika ängs- och betesmarks
typer är en angelägen uppgift och ett nödvändigt led i

arbetet att förhindra denna utarmning. Ängar och
hagar i deras många olika lokala varianter bidrar till att
ge den egna bygden speciella särdrag. Dessa marker
representerar ett öppet och ljust levande landskap med
skönhetsvärden och ger en känsla av identitet. En
kulturell kontinuitet ger odlingslandskapet ett förhöjt
värde.
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Figur 7 Stora arealer odlingsmark har igenplanterats sedan 1950-talet. Bergslagsområdet är dessutom den del av Västmanlands län där betesdjursantalet och följaktligen betesmarksarealen har minskat mest. Allra värst drabbat under modern tid är Fagersta där arealen betesmark minskade från
174 ha 1990 till 55 ha 2004. Knappt 50 ha betesmark har tillräckliga naturvärden för att motivera restaurering.

Naturvårdsverket startade 1987 en riksomfattande
inventering av ängs- och hagmarker med syfte att
lokalisera, dokumentera och klassificera naturliga slåtter- och betesmarker. De marker som omfattades av
inventeringen var sådana som sedan lång tid har i mer
eller mindre obruten följd nyttjats för slåtter och/eller
bete. Marken fick inte vara utsatt för sentida påverkan
i form av gödsling, insådd eller plöjning. Slåtter- och

betesmarker med en tydligt gödselpåverkad flora eller
där igenväxningen har gått så långt att floran därför
har utarmats, samt gammal åkermark, togs med i inventeringen. Syftet med karteringen var att ge
kunskapsunderlag åt bevarandearbete för markslag
som var hotade. Av de objekt som inventerades fanns
6 som bedömdes tillhöra klass I – högsta
bevarandevärden, 6 klass II – mycket höga
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bevarandevärden och 16 som tillhörde klass III- höga
bevarandevärden (se karta tema: ängs- och betesmark).
I Fagersta utfördes inventeringen 1988.
1991 utfördes en inventering av det Västmanländska
odlingslandskapets natur- och kulturvärden av länsstyrelsen och ett program för bevarande av dessa
värden upprättades. Programmet var tänkt att vara
långsiktig och det redovisar kombinerade natur- och
kulturmiljövärden i odlingslandskapet. Syftet med
bevarandeprogrammet var bl.a. att utgöra stöd för den
fysiska planeringen och för information till mark-

ägarna och allmänheten. Bland de kriterier som användes för att bedöma områden var:
- Området representativa för sin typ i den
geografiska regionen
- Bebyggelse och bebyggelsestruktur har
välbevarad karaktär
- Området innehåller hotade naturtyper, vegetation eller arter
- Områden var mångformiga och variationsrika med inslag av naturliga betesmarker och
slåttermarker
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Figur 8 Odlingslandskap med höga natur- och kulturmiljövärden (Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden 1991).

Under 2002-2004 genomfördes en ny inventering av ängar
och betesmarker med höga natur- och kulturvärden över
hela Sverige. I inventeringen ingick ängs- och hagmarksobjekt från 1988-års projekt samt marker med miljöstöd
för betesmarker och slåtterängar. Inventerarna noterade
bl.a. om marken används för bete eller slåtter, hävdens
kvalité bedömdes, kulturvärden noterades samt florakvalitéer m m. De besökta markerna redovisades i tre klasser:

42

•
•

•

Fullständigt inventerade ängs- eller betesmarker
med höga natur- och/eller kulturvärden.
Restaurerbara marker med tillräckligt med värden för att motivera restaurering. Här registrerades huvudskäl till restaurering men inventerades översiktligt.
Marker som inte längre är aktuella. Förlorat
värde på grund av igenväxning eller plantering.

Landskapet mellan Täktbyn och den f.d. bergsmansbyn Bastmora består av en öppen kuperad dalgång.

Skydd av odlingsmark
Bortsett från de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap.
Miljöbalken, saknas bestämmelser om generellt skydd
för odlingslandskap och dess biotoper i miljölagstiftningen. Detta betyder att de odlingslandskap som har
högst värden för natur- och kulturminnesvård samt
friluftslivet kan endast säkerställas med stöd av 7 kap. i
Miljöbalken genom särskilda former av områdesskydd.
Det är jordbruksverket som tillsammans med andra
myndigheter har ansvaret för att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet bevaras och stärks. Ett
viktigt styrmedel som jordbruksverket förfogar över är
de miljöersättningar som går att söka för åtgärder som
bevarar biologisk mångfald och kulturmiljövärden,
t.ex. hävda sina slåtterängar och naturbetesmarker.
• Skötsel av betesmarker och slåtterängar.
Syftet med ersättningen är att bevara och förstärka betesmarkernas och slåtterängarnas
natur- och kulturmiljövärden. Ersättning
finns för dem som sköter betesmarker, slåtterängar, fäbodbete och skogsbete i hela
landet. Inom utvald miljö kan ersättning fås
för att sköta mosaikbetesmarker och andra
gräsfattiga marker.
• Restaurering av betesmarker och slåtterängar. Syftet med restaurering av betesmarker och slåtterängar är att återfå biologisk
mångfald och kulturmiljövärden i slåtterängar, betesmarker, skogsbeten, alvarbeten,
fäbodbeten, och mosaikbeten som helt eller

delvis har försvunnit eftersom hävden har
upphört. Det finns två ersättningsformer för
restaurering av betesmarker och slåtterängar.
En regional markklass som ligger inom
miljöersättningen för betesmarker och
slåtterängar och en miljöinvestering.
I de flesta fall är det den regionala markklassen som är
den lämpligaste ersättningsformen. Miljöinvestering är
lämplig om restaureringen innehåller särskilt höga
kostnader och bidrar till att återskapa särskilt höga
natur- eller kulturhistoriska värden.
• Naturoch
kulturmiljöer
i
odlingslandskapet. Syftet med ersättningen
är att bevara och synliggöra kulturhistoriskt
värdefulla jordbruksmiljöer med spår av äldre
markanvändning och att bevara biologiskt
rika småbiotoper och livsmiljöer på eller i
anslutning till åkermark. Syftet är också att
bevara odlingslandskapets lokala och
regionala särdrag i hela landet
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Odlingslandskap i Fagersta
Objekt 1
Skrikbokärret
Objekt 9
Moren
Objekt 13

Bastmora-Täktbyn

Objekt 14
Objekt 15
Objekt 16
Objekt 17

Vretarne
Trehörningen
Halvarsviken
Västervåla

Objekt 18
Objekt 19
Objekt 20
Objekt 21

Ombenning
Ennora
Svartvik-Stabäck
Åvestbo

Objekt 22
Objekt 23
Objekt 24

Onsjö
Djupnäs
Ulvsbo

Ingår i Jönsbackens naturreservat, Natura 2000-område
Nat I/Kultur II
Område av riksintresse,
Nat I/Kultur I
Moren, ängs- och hagmarksinv 1998, ängs- och betesinv 2005
Bastmora, Täktbyn, Backgården, Sörgården,
Nat I/Kultur I
ähi 1998, äbi 2005
Vretarne, ähi 1998, äbi 2005
Nat I/Kultur I
Trehörningen, ähi 1998, äbi 2005
Nat I/Kultur II
Halvarsviken, ähi 1998, äbi 2005
Nat II/Kultur I
Kvarnvreten, Dunshammar, Långgärdet,
Nat II/Kultur I
ähi 1998, äbi 2005
Ombenning, äbi 2005
Nat III/Kultur I
Ennora, ähi 1998, äbi 2005
Nat I/Kultur II
Svartvik, ähi 1998, äbi 2005
Nat II/Kultur II
Backgårdens restaurering, Åvestbo ängar, Tägtbyn
Nat III/Kultur II
ähi 1998, äbi 2005
Nat III/Kultur II
Nat III/Kultur I
Ulvsbo, äbi 2005
Nat III/Kultur II

Ängs- och betesmarks inventering 2005
Objekt 1
Objekt 25
Objekt 26
Objekt 28
Objekt 27
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Jönsbacken
Högbyn
Gröna plan
Godkärra
Grubbgården, Tallbacken, Hjortbo

Tema ängskarta a3
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Tema ängskarta baksidan
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Naturvårdsplan för Västmanlands län (NVP85), Fagersta
Naturvårdsplan för Västmanlands län antogs år 1985
(NVP85). I planen redovisas områden med särskilt
värdefulla botaniska-, zoologiska-, geologiska- och
landskapsvärden samt områden med värde för
friluftslivet. Dessutom anges anspråk och önskemål
som måste uppfyllas om befintliga naturvärdena i stort
ska kunna bevaras. För den övervägande delen av de
redovisade områdena kan naturvärden tillgodoses med
ett rimligt hänsynstagande i jord- eller skogsbruk. För
ett antal områden utgörs naturvärden av
geomorfologiska formationer. Dessa områden är inte
särskilt känsliga för den markanvändningen som jordeller skogsbruk innebär utan snarare för
anläggningsverksamhet i form av vägdragningar,
bergstäkter m m. Ängs- och hagmarkernas
bevarandevärde är av skiftande karaktär. Det finns en
betydelse för biologisk mångfald, upplevelsesynpunkt
och landskapsbild. För våtmarksobjekt, som ofta är
minst påverkade av människan, ligger naturvårdens
anspråk i önskemål om att dikning ej sker.

Bortsett från de områden som har skydd enligt Miljöbalken har Naturvårdsplanen för Västmanlands län
ingen rättslig verkan, utan ska ses som underlag vid
behandling av naturvårdsärenden och markanvändningsfrågor. Vid bl.a. miljökonsekvensbeskrivning som
utförs enligt Miljöbalken 6 kap. för att identifiera och
beskriva effekter av verksamhet på naturen kan sakägare och intressenter granska de förslag till anspråk
och önskemål som finns på de olika områden och
länsstyrelsen kan efter sedvanliga remisser och
lämpliga avvägningar fatta beslut.
Områden klassificeras i tre klasser:
• Klass I Högsta naturvärde
• Klass II Mycket högt naturvärde
• Klass III Högt naturvärde

Vid Norra och Södra Dammsjön finns det en välutvecklad sprickdal med en örtrik granskog som hyser en del intressant flora. Här finns det önskemål
om florahänsyn i skogsbruk och att det sker inga större ingrepp i terrängformerna..
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Naturvårdsplan för Västmanlands län 1985 (Fagersta)
Bevarandevärden: B - Botanik
G - Geologi, geomorfologi
Z - Zoologi
F - Friluftsliv
L - Landskapsbild
Objekt redovisade under teman: Natura 2000, Naturreservat, Område av riksintresse för naturvård och
Myrskyddsplan för Sverige.
Objekt 8
Objekt 8
Objekt 8
Objekt 2
Objekt 5
Objekt 1
Objekt 8
Objekt 32
Objekt id
11F 9J 01

Objekt 3
Objekt 10
Objekt 10
Objekt 11

Området vid Lilla Älgsjön
B
Riksintresse för naturvård
Semlaområdet
BFLZ
Riksintresse för naturvård
Silvbergsled
BFG
Riksintresse för naturvård
Svartberget, Jättåsarna
BFGZ
Natura 2000, Naturreservat, Riksintresse för naturvård
Jonhagen
BLZ
Naturreservat
Jönsbacken, Skrikboravinen
BG
Natura 2000, Naturreservat, Riksintresse för naturvård
Högbyn
BFG
Ingår i naturreservat, Riksintresse för naturvård
Lindbo
BZ
Ingår i naturreservat, Nyckelbiotop (Skogsstyrelsen)
Morbymossen
B
Myrskyddsplan för Sverige
Kulflyten
BZG
Natura 2000, Myrskyddsplan för Sverige
Norra Landsberget
G
Riksintresse för naturvård
Södra Landsberg
G
Riksintresse för naturvård
Området vid Svarttjärnen
G
Ingår i riksintresse för naturvård

II
I
II
I
II
II
II
II
II
I
II
III
II

Objekt redovisade på kartan Tema: NVP 85
Objekt 9
Objekt 21
Objekt 24
Objekt 29
Objekt 30
Objekt 31
Objekt 33
Objekt 34
Objekt 37
Objekt 38
Objekt 39
Objekt 40
Objekt 41
Objekt 42
Objekt 43
Objekt 44
Objekt 45
Objekt 46
Objekt 48
Objekt 49
Objekt 50
Objekt 51
Objekt 52
Objekt id
11F 8J 05
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Moren
Backgårdskärret
Del av Ulvsbohalvön
Området söder om Rävberget
Jättåsarna östra sluttning
Kopängsberget
Området på Förråsarnas västsluttning
Mortorp
Området norr om Ötjärnarna
Melingsbäcken
Området vid Hammartjärnarna
Skeppmora-Ombenning
Området vid Onsjö
Morsjöravinen
Södra Morsjön
Täktbydalen
Uvbergen
Engelsbergs bruk
Märrsjön och Märrsjönträsket
Förkastningsbrant vid Västervåla
Spricka vid Trummelsberg
Norra och Södra Dammsjön
Åmossen, Flomossen
Stormossen vid Godkärra

B
BLZ
BL
BZ
G
G
G
B
G
B
BZG
G
BLZ
BFG
Z
GL
BGL
BL
B
GL
G
BG
BGZ
BGZ

III
II
III
III
II
III
II
II
II
III
III
III
III
II
II
III
II
III
III
II
III
II
III
III

Karta a3 tema nvp85
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Karta nvp 85 a3 baksidan
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Stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som inte alls eller
endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag,
t ex större vägar, eller andra ingrepp i miljön, ska enligt
Miljöbalken (MB 3:2) så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan påverka områdenas karaktär. Områden som avses i lagtexten redovisas aldrig
som riksintressen, utan berörs endast enligt Miljö-

balken av de grundläggande hushållningsbestämmelserna. I enlighet med hushållningsaspekten är detta en
typ som skall prövas varje gång ett område planeras att
tas i anspråk för ny bebyggelse eller ny större anläggning - oavsett om "större områden" har pekats ut i
förväg i översiktsplanen eller inte.
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Figur 9 Stora opåverkade områden

Större sammanhängande naturområden gynnar artrikedom och skapar bättre motståndskraft mot yttre
störningar än små utspridda. Bevarandet av stora opåverkade områden tryggar biologisk mångfald och
ekologiska funktioner samt säkrar tillgången till rekre-

ationsområden. Ett annat syfte är att ge kommande
generationer tillgång till oexploaterade områden. Inom
kommunen finns två större områden som räknas som
stora opåverkade områden.
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Värdefulla vattenmiljöer
Nationellt värdefulla vattenmiljöer
Inom arbetet med miljömålet Levande sjöar och
vattendrag har två områden av nationellt värdefulla
vattenmiljöer för fiske, kulturmiljö och naturvärde
pekats ut i Fagersta. Strömsholmskanal som räknas
som nationellt särskilt värdefull vattenmiljö för
kulturmiljö och sjön Dagarn som räknas som
nationellt värdefull för naturvärde. Strömsholmskanal
har berörts på annan plats i programmet medan
Dagarn är en näringsfattig klarvattensjö med bra
siktdjup (>5 m) och mycket artrik vattenväxtflora.

Melingsbäcken
Värden: Vattendraget är biotopkarterat från
mynningen i Melingssjön och uppströms till dess start
i Stora Örtjärnens utlopp. Denna sträcka är totalt ca
3,6 km lång. Cirka 40 % (1,5 km) har bedömts som
limniska nyckelbiotoper (300 m) eller potentiella
nyckelbiotoper
(1,2
km).
Längs
denna
vattendragssträcka finns 7 st vandringshinder.
Åtgärdsbehov: Det stora antalet vandringshinder som
begränsar bl.a. fiskens utbredning skulle behöva
åtgärdas.

Åvestboån
Värden: Öring
Åtgärdsbehov: Vandringshinder strax uppströms väg
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Grillsjöbäcken
Värden: Vattendraget är biotopkarterat från
mynningen i Virsbosjön och uppströms till dess start i
Stora Grillsjöns utlopp. Denna sträcka är totalt ca 8
km lång. Cirka 33 % (2,5 km) har bedömts som
limniska nyckelbiotoper (1 km) eller potentiella
nyckelbiotoper
(1,5
km).
Längs
denna
vattendragssträcka finns 7 st vandringshinder.
Åtgärdsbehov: Vandringshinder som utgörs av
vägtrummor begränsar bl a fiskens utbredning och
skulle därför behöva åtgärdas.

Värdefulla arter
Strömsholmskanal. Sluss vid hembygdsgården, Västanfors.

Regionalt värdefulla vattenmiljöer
Det finns ett antal regionalt intressanta sjöar och
vattendrag inom Fagersta kommun dock med behov
av olika restaureringsåtgärder. I första hand behöver
vandringshinder för fisk åtgärdas, men även olika
biotopvårdsåtgärder kan bli aktuella.

Hyttbäcken
Värden: Vattendraget är biotopkarterat från
mynningen i Åmänningen och uppströms till dess start
i Dammsjöns utlopp. Denna sträcka är totalt ca 5 km
lång. Cirka 20 % (1 km) har bedömts som limniska
nyckelbiotoper (900 m) eller potentiella nyckelbiotoper
(100 m). I vattendraget finns 9 st vandringshinder.
Åtgärdsbehov: Det stora antalet vandringshinder som
begränsar bl.a. fiskens utbredning skulle behöva
åtgärdas.
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I Fagersta finns det ett antal sjöar och vattendrag där
flodkräfta förekommer. Det senaste århundradet har
förekomsten av flodkräfta minskat dramatiskt i hela
dess utbredningsområde. Den främsta orsaken till
artens tillbakagång är kräftpesten, en sjukdom orsakad
av en sötvattenssvamp som är en mycket specifik
parasit på kräftor. Kräftpestsvampen (Aphanomyces
astaci) har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika och
den upptäcktes år 1860 då en epidemi utbröt i Italien.
Efter den första epidemin i Italien spreds kräftpesten
snabbt över stora delar av Europa. År 1907 kom
kräftpesten till Sverige via Finland och först drabbades
Mälarens vattensystem. Samtliga fem europeiska
kräftarter har en mycket låg motståndskraft mot
pestsvampen och dödligheten i en smittad population
är snabb och närmast total.
Även försurning och andra miljöförändringar har
bidragit till minskningen.
I Fagersta kan man tyvärr konstatera att flodkräftan
har trängts undan till mindre sjöar och tjärnar i
Kolbäcksåns avrinningsområde medan man hittar
signalkräftan i större delarna av Kolbäcksån.

Tema

vatten

framsidan
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tema
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vatten

baksidan

Grönstruktur i tätorten
Grönstruktur är ett begrepp som ofta används i planeringssammanhang och avser det nätverk som alla stadens grönområden och den omgivande naturen tillsammans bildar.
Såväl kommunägd som privat mark omfattas; parker,
gaturum, gröna zoner i anslutning till vägar och verksamhetsområden, kyrkogårdar, idrottsområden, trädgårdar och
angränsande naturområden ingår. Även vattenområden
som sjöar och vattendrag räknas till grönstrukturen.
Det 15:e miljökvalitetsmålet, God bebyggd miljö, innebär att
städer och tätorter ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö. Enligt miljökvalitetsmålets första delmål ska den
fysiska planeringen år 2010 grunda sig på program och
strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och
tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för
såväl natur- och kulturmiljö som friluftsliv, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt kan begränsas.
Grönstrukturens betydelse
Grönstrukturen fyller många viktiga funktioner inom olika
områden och har stor betydelse för vårt välbefinnande och
vår hälsa. I takt med att en stillasittande livsstil leder till allt
större samhällsproblem som övervikt och fetma och
stressjukdomar ökar, växer insikten om friluftslivets betydelse för folkhälsan. Friluftsliv definieras i dessa sammanhang som vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att
uppnå miljöombyte och naturupplevelser utan krav på
prestation eller tävling.
Samtidigt står grönytor för ett viktigt samhällsvärde i sig
och de allra flesta medborgarna värderar sådana platser
mycket högt i ett närområde eller i en stadskärna. För den
enskilde stadsbon utgör en väl fungerande grönstruktur ett
komplement till det bebyggda stadsrummet. Parker, kyrkogårdar, trädgårdar och andra grönområden ger tillsammans
stora estetiska värden åt staden och har en kulturell funktion som bärare av stadens historia och identitet. De har en
social funktion som mötesplats och för rekreation, lek och
upplevelser. Parker som stadsbyggnadselement är en relativt sen företeelse i svenska städer, och först i mitten av
1800-talet började den offentliga grönskan föras in i
svenska städer. Fagersta kommuns parker och gröna ytor
uppgår totalt till cirka 126 000 m2. Det finns 18 anlagda
parker, varav Vilhelminaparken, Gröndalsparken och
Bäckens Park är prioriterade.
Trädalléer finns bl.a. längs Herrgårdsvägen och Ekallén på
Andra Sidan. Vid provborrningar på Herrgårdsvägen 1957
konstaterade man att de äldsta träden i denna vackra allé
var cirka 225 år gamla. I de centrala delarna av Fagersta är
Dalavägen ner till Ejalundsvägen och von Rosensväg
kantade med lönnar. Magnus von Rosen, vars kännemärke
var plantering av framförallt ädellövträd, såg till att plantering utfördes under början av 1900-talet.
Naturen har också ett stort värde som pedagogisk resurs
för förskolor och grundskolor; den kan vara en plats där
natur- och miljöförståelsen kan utvecklas. I de nationella
folkhälsomålen är barnen utpekade som en särskild grupp
att ta hänsyn till och i folkhälsomålet om ökad fysisk aktivitet pekar man ut behovet av tillgängliga grönområden för
rekreation. Bland barn är användande av parker och grönytor en bestämningsfaktor för fysisk aktivitet. Det finns

även ett samband mellan barns aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden och antalet närliggande lekplatser.
Parker som är estetiskt tilltalande och med träd längs promenadstigar stimulerar fysisk aktivitet mer än vad stora
öppna parkytor gjorde. Vanliga hinder till att använda
parker och grönområden är ofta trygghetsaspekter och
undermålig skötsel.

Fagersta kommuns parker och gröna ytor uppgår totalt till cirka 126
000 m2. Det finns 18 anlagda parker. Gröndalspark i Västanfors är
en prioriterad park tillsammans med Vilhelminaparken och Bäckens
Park.

Våren 2007 genomfördes en undersökning i Fagersta av
Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting för att ta reda på medborgarnas uppfattning om hur bl.a. parker skötts. Då tyckte 76 % av
Fagerstaborna att parkerna sköttes bra eller mycket bra
medan 6 % av invånarna att de sköttes dåligt. Detta kan
jämföras med i 63 % i medelkommunen som tycker att
parkerna skötts bra. I Fagersta tycker 32 % av invånarna,
mot 27 % i genomsnittskommunen, att lekplatserna är bra.
De gröna områdena är viktiga för de ekologiska funktionerna i staden, för att få ett rikt växt- och djurliv, samt ett
bra närklimat och en god luftkvalitet. En stor del av de
kunskaper boende i tätorter har om naturen hämtas från
det dagliga livet i och omkring staden. Grönområdenas
funktion för det lokala kretsloppet, t ex att ta hand om
dagvatten är också av betydelse.

Särskilt värdefulla natur- och rekreationsområden i
kommunen ska säkerställas och vårdas
Fagersta kommun har som mål att sköta den tätortsnära
naturmarken så att olika intressen tillgodoses och sammanjämkas. Naturmarken ska vara tillgänglig för promenader; där kan det passa med en välgallrad genomsiktlig skog.
Men det är lika viktigt att skydda de biologiska värdena, så
vissa delar ska lämnas orörda. Under 2007 inventerades
Fagersta kommuns tätortsnära naturmarksområden för
naturvårdsvärden samt i förekommande fall föreslogs
skötselåtgärder. Sammanlagt togs 16 objekt upp varav ett,
Gröna plan, är upptagen i den nationella ängs- och betesmarkinventeringen 2005 som ett område med höga naturvärden. De flesta av de tätortsnära naturmarkerna är
skogsbevuxna.
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Figur 10 Avstånd till grönyteområden och tätortsnära naturmark. Forskning har visat att 300 m är gränsvärde för hur långt man är beredd att gå till
ett grönområde för att använda det ofta. Avstånd till dessa områden är särskilt viktigt för människor som inte rör sig så långt som barn, äldre, sjuka
och funktionshindrade.

Den bostadsnära naturen omfattar olika typer av grönområden såsom den välansade bostadsgården, som närparken och impedimentsmarken mellan husen, kolonilottsområdet och stadsparken, ut till skogen samt ängs- och
beteslandskapet i tätortsranden. Den ska vara möjlig att nå
till fots från bostaden. Avstånden till olika rekreationsområden och parker ska vara så korta att de naturligt
används dagligen.
Som figur 10 visar finns det för det mesta mycket god
tillgång till parker och gröyteområden i Fagersta. Det finns
dock ett par platser där det brister. Boende i de centrala
delarna av Fagersta har längre än 300 m till närmaste park
eller grönområde som är lämplig för rekreation. Här finns
dock skolans öppna ytor och villaträdgårdar som trots den
obefintliga tillgängligheten ändå har social och ekologisk
betydelse för stadens invånare och miljö. En promenad
genom ett villakvarter kan skänka lugn och glädje för den
som passerar.
Västanfors är kringgärdat av barriärer som vägar och
järnvägar och saknar naturliga förbindelser med det omgivande landskapet.
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Det är alltid skönt att vandra bland grönska och fågelsång. En
promenad genom ett område med vackra trävillor inbäddade i djup
grönska skänker lugn och glädje.

Här är den tätortsnära naturmarken längs Stora Aspen
och Granströmsberg tillsammans med Gröndalsparken
mycket viktiga grönområden.

Tema karta a3 grönstruktur
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Tema karta a3 grönstruktur baksidan
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Programdel
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Naturvårdsprogrammet är utgångspunkten för kommunens naturvårdsarbete. Det anger huvudinriktningen och redovisar kommunens ambitioner. För att
genomföra naturvårdsprogrammets ambitioner räcker
dock inte endast kommunens egna insatser utan det
måste finnas samverkan med länsstyrelsen,
skogsstyrelsen och ideella föreningar. Det gäller inte
minst att även stimulera och stötta det intresse, den
förståelse och det ansvar som finns hos bl.a. enskilda
markägare och arrendatorer. Allmänheten är också en
viktig grupp och skolan har en viktig roll för att på
sikt öka förståelsen och insikten kring naturen och
naturvärden. För såväl kort- som långsiktiga strävanden krävs att många aktörer arbetar åt samma håll.
I aktuell lagstiftning tar man fasta på så kallat sektorsansvar för att betona att det inte bara är stat och
kommun som är skyldiga att värna om en god livsmiljö. Varje sektor i samhället, från en enskild markägare till stora företag, är skyldiga att ta den hänsyn
som krävs för att naturvårdsmålen ska nås. Markanvändningen har för människan olika syften utöver
naturvård och ibland måste en avvägning ske mellan
olika intressen. Samtidigt som det föreskrivs att var
och en måste ta hänsyn till arter och biotoper finns
det olika ersättningsinstrument för att kompensera
olönsamma hänsynstaganden. Även om systemet till
största delen bygger på obetalda insatser finns det
möjlighet att få ekonomisk ersättning för till exempel
ett biotopskyddsområde eller att ingå ett naturvårdsavtal. I jordbruket finns miljöstöd som ska kompensera lantbrukaren exempelvis för att djuren betar på
magra marker eller att marken odlas på ett sätt som
ger mindre avkastning.
Kommunens naturvårdsorganisation
Naturvårdsfrågorna berör många av kommunens
verksamheter. Exempel på detta är fysisk planering,
vägbyggnad, skogs- och parkskötsel, friluftsliv och
turism samt undervisning. Kunskap om naturvård
behövs vid all verksamhet som kan påverka naturmiljön. Kommunen kan bilda naturreservat genom
kommunfullmäktigebeslut. Under kommunfullmäktige är Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ansvarigt i kommunen för naturvårdsfrågor
och för förvaltning och skötsel av kommunens fastigheter inklusive mark- och skogsfastigheter samt
löpande skötsel av parker.
Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd
prövar
frågor
om
dispens
från
strandskyddsbestämmelserna på delegering från
länsstyrelsen. Nämnden svarar för att efter uppdrag
från kommunstyrelsen upprätta förslag till
detaljplaner eller områdesbestämmelser. Nämnden
har också delegation att på eget initiativ upprätta och
anta detaljplaner som följer syftet i översiktsplan eller
områdesbestämmelser samt ändring av detaljplaner.
Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet i
frågor som rör nedskräpning.

Utbildnings- och fritidsnämnden fullgör kommunens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn
upp till högstadiet samt följa utvecklingen i de frågor
som gäller kultur-, fritids- och turistverksamheterna i
kommunen. Nämnden ska vidare avge yttrande i
plan- och byggnadsärenden som remitteras till nämnden och i övrigt framföra synpunkter inom sitt verksamhetsområde.
Övriga aktörer
Länsstyrelsen har den viktigaste rollen för bildandet
och tillsyn av naturreservat, kulturreservat, naturminnen samt för de biotopskyddsområden som inte
ligger på skogsmark. Länsstyrelsen är myndighet för
den samrådsplikt som gäller för verksamheter eller
åtgärder som kan komma att ändra eller skada naturmiljön samt har tillsyn över vattenverksamhet och
handlägger miljöstöd till jordbruket och regional
utveckling.
Skogsstyrelsen arbetar med skyddsinstrument som
biotopskydd och naturvårdsavtal för skogsmark samt
med rådgivning och vissa stöd för naturvårdande
åtgärder. Skogsstyrelsen utövar dessutom tillsyn på
avverkningar, hyggesbehandling, skogsbilvägar och
övriga skogsbruksåtgärder.
Markägaren är den viktigaste aktören för naturvård på
sin egen mark. Enskilda kommuninnevånare och
ideella föreningar kan också göra avgörande insatser
för naturvården och för att bibehålla den biologiska
mångfalden. Många gånger kan man börja i den egna
trädgården med att hålla växter som gynnar fjärilar
eller låta en slåtterflora få blomma upp och fröa av
sig. Man kan även gynna naturen genom att sätta upp
fågel- och fladdermusholkar som ersättning till en del
för bristen på gamla ihåliga träd. Ett annat exempel är
den insats som Fågelskådarna i Fagersta gör genom
att hålla våtmarkerna vid Backgårdens vid liv.
Kommunala naturvårdsmål
De kommunala naturvårdsmålen har sin utgångspunkt i de internationella, nationella och regionala
målen som har redovisats.
Mål för naturvården i Fagersta kommun:
• Hushållningen med naturresurser ska vara
långsiktigt hållbar.
• Den biologiska mångfalden ska bevaras,
d.v.s. att en rik variation av naturtyper, arter
och gener bibehålls samt att i kommunen
förekommande arter ges förutsättningar att
fortleva under naturliga betingelser i livskraftiga bestånd.
• Kommunens invånare och besökare ska ha
tillgång till en god livsmiljö med rika naturupplevelser.
• Fagersta kommun ska vara ett föredöme när
det gäller skötseln av egna tätortsnära naturmarker som är av värde för naturvård,
friluftsliv och rekreation.
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Åtgärder:
Programmet ska gälla för 2010 – 2025. NVK:s direktion, som ansvarigt organ för kommunens
naturvårdsarbete, ska ta ställning till Naturvårdsprogrammets aktualitet minst en gång per mandatperiod.
Bildande av naturreservat i Högbyn.
Högbyns friluftsområde ingår i Malingsbo-Klotens naturreservat enligt särskilda övergångsbestämmelser till MB 7
kap och är ett område av riksintresse för friluftsliv med särskilda bestämmelser enligt MB 4 kap 2 §. En begränsad
del av området ingår som Högbyn i Naturvårdsplan för Västmanland som objekt 82:16 och i Ängs- och betesmarksinventeringen 2005 samt är en delområde av Kalkstråken Norberg-Fagersta riksintresse för naturvård.
Syfte:
• Att bevara det ca 5,5 ha stort området som är upptagen i Ängs- och betesmarksinventeringen och är ett
delområde i Kalkstråken Norberg-Fagersta. Målet med skötseln ska vara att vårda de värden som finns i
form av geologiskt intressanta formationer, hassel- och lindlundar, kulturlämningar, ängsmarker och den
kalkpåverkade floran.
Åtgärd:
• Fagersta kommun bildar ett naturreservat vid Högbyn och upprättar ett skötselplan.
KOSTNAD: Skogsvärde rotnetto
140 000 kr
En stor del av området är idag upptagen i kommunens skogsbruksplan som naturvård-orörd (NO) och kommer inte
att avverkas ändå. Där det krävs en viss del skogsåtgärder vid naturvårdsgallringar kommer virkesvärdet att tillfalla
kommunen. Ingen skoglig åtgärd de närmaste 20 år.
Inmätning och utmärkning av området
30 000 kr
Annonsering, kungörelse, information till allmänheten, skyltning
40 000 kr
Arbetstid
3-4 mån under ca 2 års period.
Bildande av naturreservat vid Jättåsarna.
Jättåsarna är en ca 30 ha stort område som är upptagen som ett Natura 2000-område. I den örtrika granskogen finns
naturvärden som är knutna till gammal skog med lång kontinuitet som utsätts för störningar som vindfällning och
insektsangrepp. Naturtypen intemediärt kärr kräver en opåverkad hydrologi och vattenkemi.
Syfte:
• För att området ska uppnå gynnsam bevarandestatus måste det lämnas för fri utveckling. Skogarna i
anslutning till området ska inte kalavverkas utan brukas skonsamt så att kärrets hydrologiska förhållanden ej
förändras.
Åtgärd:
• Länsstyrelsen bildar ett naturreservat vid Jättåsarna och upprättar ett skötselplan.
Bildande av naturreservat Kulflyten
Kulflyten är en stor öppen mosse med representativt växt- och djurliv som ligger lättillgängligt för allmänheten med
närheten till väg 250. Mossen är hydrologiskt intakt och är den enda mossen med välutvecklade gölar i länet. Mossen
är upptagen som ett Natura 2000-område, ingår i Myrskyddsplan för Sverige och har klass I - högsta naturvärde, i länsstyrelsens naturvårdsplan. Sveaskog är markägare över så gott som hela mossepartiet
Syfte:
• Att säkerställa en våtmarksmiljö med stort regionalt intresse ur naturvård och friluftsliv.
Åtgärd:
• Fagersta kommun ska arbeta aktivt för ett inrättande av ett naturreservat omfattande Natura 2000-området
Kulflyten.
KOSTNAD: Arbetstid
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1-2 mån under ca 3-5 års period

Revidering av skötselplanen för Jonhagens naturreservat
Jonhagen är ett kommunalt naturreservat med en skötselplan från 1998. Målet med skötselplanen var att upprätthålla
och förstärka de naturvärden som finns i området. Återkommande restaureringsinsatser enligt nuvarande skötselplan
har stärkt en del av naturvärdena. Det fortsatta restaureringsarbetet kräver en förnyad skötselplan som baseras på
dagens förhållanden.
Syfte:
• Att fortsatta arbetet med att upprätthålla och förstärka naturvärden inom Jonhagens naturreservat
Åtgärd:
• Upprätta en ny skötselplan.
KOSTNAD: Arbetstid
Skötselåtgärder 3-4 arbetsinsatser under 8-10 års period

ca 2 mån under ett års period
50 000 kr

Skydd för Morbymossen
Morbymossen är en ca 31 ha stort myrkomplex som ingår i länets naturvårdsplan och Myrskyddsplan för Sverige.
Mossen har mycket höga botaniska värden.
Syfte:
• Att säkerställa en våtmarksmiljö med stort regionalt intresse ur naturvårds- och friluftslivsynpunkter.
Åtgärd:
• Fagersta kommun ska arbeta aktivt för ett inrättande av ett naturreservat omfattande Morbymossen.
KOSTNAD: Arbetstid

1-2 mån under ca 3-5 års period

Skydd för Semla
Semla är ett ca 395 ha stort område med stor variation. Här finns översilad gräs- och skogsmark, källor, forsmiljöer
och ädellövskog. Området har dessutom stora kulturvärden och dess närhat till tätorten gör att det finns betydande
rekreationsvärde.
Syfte:
• Att säkerställa de viktigaste kultur- och naturvärdena i området.
Åtgärd:
• En förstudie utförs för att utvärdera områdets kultur- och naturvärden samt bevarande eller
skötselmöjligheter.
Kostnad: Arbetstid, Kommunekologen, kultursekreteraren
Arkivundersökning, material från riksantikvarie, dokumentation, mm

3-4 mån under ca 2-3 år
50 000 kr

Naturvård i samband med strandnära boende
Enligt kommunens bostadsstrategiska program ska kommunen bl. a. arbeta för att möjliggöra strandnära boende.
Samtidigt ska kommunen arbeta för att bibehålla ett öppet kulturlandskap.
Syfte:
• Att minska intressekonflikter mellan strandnära boende och naturvård/friluftsliv samt sörja för en långsiktig avvägning mellan exploatering och bevarande.
Åtgärde:
• I samband med planering av nybebyggelse bör exploatörer träffa avtal med kommunen att ta sitt ansvar för
naturvärden och friluftsliv.
• Kommunen ska stödja exploatörerna med råd i deras arbete.
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Öppna landskap
Kommunen ska arbeta på bred front för att uppmuntra och stödja åtgärder som verkar för att bibehålla och återskapa ett öppet kulturlandskap.
Syfte:
• Att dokumentera statusen i dagsläget av varje objekt som klargör naturvärden, hävdsituation och vilka stöd
och åtgärder som är aktuella. Göra en uppföljning av varje objekt vad gäller skötsel och hävd i form av en
enklare plan.
Atgärder:
• Lägga fram ett förslag på vilka ängs- och betsmarker som bör prioriteras och upprätta ett åtgärdsprogram
för hur hävden ska återupptas och/eller stärkas.
• Engagera ideella föreningar och markägare i arbetet med att etablera och upprätthålla hävd på odlingsmarker.
• Identifiera klassificerade hagmarker som saknar miljöstöd. Kommunen har i första hand en pådrivande roll
gentemot bland annat länsstyrelsen
• Erbjuda markägare råd med restaurering av viktiga odlingssmarker för landskapsbilden och den biologiska
mångfalden.
• Erbjuda eventuellt intresserade djurägare lämplig kommunal betesmark.
• Ta erforderliga kontakter med länsstyrelsen och markägare förtlöpande och i god tid innan eventuella
arbetsinsatsers start.
För vidare information angående respektive objekt se Ängs- och betsmarksinventering 2005.
KOSTNAD: Dokumentera status, plan, prioritering
1 mån under ett år
Erbjuda hjälp med röjning, kontakter med länsstyrelsen. Inom ramen för ekologuppgifter efter behov.
Kommunal betesmark
Upplåtes utan hyresersättning
Gröna plan
”Gröna plan” är betesmark med höga naturvärden som ligger strax söder om Fagersta intill riksväg 66. Restaureringsarbete påbörjades 1998. Området inventerades 2005 i samband med den rikstäckande ängs- och betesmarksinventeringen och klassades då som ett område med höga naturvärden, bland annat med en del intressanta, hänsynskrävande arter i floran. Områdets hävdstatus uppgavs till 60 % välhävd och 40 % svaghävd. Betning av området
upphörde efter sommaren 2006. Det är önskvärt med att fårbete återupptas för att kunna bibehålla de fina naturvärdena.
Syftet:
• Att gynna hänsynskrävande flora och att få en attraktiv landskapsbild.
Åtgärder
• Uppsättning av fårstängsel och eventuell röjning av sly.
• Utsläpp av får på bete efter överenskommelse med lokal jordbrukare som äger och sköter fåren. Fårbete
föredras pga. att inhängning är enklare och inte behöver vara så robust.
Fortsatt restaurering av Backgården
Backgårdskärret är ett bäckgenomflutet kärr med många växtsamhällen som i ängs- och betesmarksinventeringen
bedömts vara ett högvärdigt och utvecklingsbart våtmarks- och hagmarksobjekt. Ett omväxlande kulturlandskap med
hagmarker och lövdungar angränsar kärret. Våtmarksfågelfaunan är rik.
Syftet:
• Att säkerställa fortsatt adekvat hävd av våtmarksmiljön med omkringliggande hagmarksmiljöer.
Åtgärder:
• Tillsammans med markägarna och intresserade ideella föreningar upprätta skötselplan för fortsatt restaurering av våtmark och hagmarker.
Åtgärder i området kan med fördel samordnas med lokalerna Tägtbacken och Åvestbo ängar.
KOSTNAD: Arbetstid för ekologen
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2 mån under ett års period (ink TÄGT/ÅVEST)

Informera markägarna vid Åvestbo ängar och Tägtbacken om naturvärden
Åvestbo ängar och Tägtbacken har botaniska kvalitéer med tydligt hävdgynnade arter. Områden är upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, är objekt i ängs- och hagmarksinventering
1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005 och utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden (länsstyrelsens
naturvårdsplan).
Syfte:
• Att upplysa berörda markägare om de naturvärden som finns vid Åvestbo och Tägtbacken och om
möjligheter att återskapa en högklassig ängs- och betesmarker med bitvis våtmarksprägel.
Åtgärder:
• Informera markägarna om naturvärden
• Upprätta skötselplan över Åvestbo ängar samt Tägtbacken.
Åtgärder i områden kan med fördel samordnas med restaurering av Backgården.
Kommunens skogsbruk:
I Fagersta kommun är tätorterna så pass små att naturen aldrig är långt borta och den tätortsnära skogsmarken har
stor betydelse för de boendes rekreation.
Syftet:
• Att den tätortsnära skogen alltid upplevs som en skog samt att den erbjuder skiftande miljöer och svarar
mot det behov som finns för utbildningssyfte.
Åtgärd:
• Skogsbruket ska även fortsättningsvis bedrivas efter gällande gröna skogsbruksplan samt policy att sköta
sina skogar med större hänsyn till friluftslivets behov än vad skogsvårdslagen kräver
Naturvårdsprogrammet och övrig naturvårdsinformation läggs ut på hemsidan.
God kännedom om kommunens rika natur och det naturvårdsarbete som bedrivs skapar förståelse för naturvårdsfrågorna och ger kommunens invånare kunskap om den tillgång naturen utgör.
Syfte:
• För innevånarna i gemen är det önskvärt med en tillgänglig och inspirerande presentation av kommunens
mest värdefulla och/eller finaste områden.
Åtgärder:
• Naturvårdsprogrammet läggs ut på hemsidan
• Naturguiden uppdateras och läggs ut på hemsidan
• Information om de mest värdefulla naturområdena som även lämpar sig som utflyktsmål skall finnas på
kommunens hemsida
KOSTNAD: Hemsidan Arbetstid kommunekologen och informatören
Naturguiden Arbetstid

ca 1-2 dagars arbete
ca 1-2 mån/år efter behov

Information för markägarna vars mark är intressant
Det kan vara viktigt att informera om naturvärden som riskerar negativ påverkan av normal verksamhet på en fastighet.
Syfte:
• Att göra information om kommunens naturvärden lättillgängliga för markägare och vara ett underlag för
bevarande och vård av värdefulla naturområden
Åtgärder:
• Markägare skall på lämpligt sätt informeras om de objekt i naturvårdsprogrammet som finns på respektive
fastighet.
• Råd om skötsel och andra hänsyn som är relevanta för specifika naturvärden som finns inom fastigheten
kan ges på platsen.
KOSTNAD: Arbetstid

ekologtjänst efter behov.

65

Natur för alla
Utflykter i skog och mark måste få vara en självklar del av livet och alla människor, inte minst personer med funktionshinder måste ges möjligheter till rika naturupplevelser. Kommunen har anordnat en funktionsanpassad fiskebrygga vid Abborrtjärnen. Kommunens fortlöpande arbete med att öka tillgängligheten bör även omfatta naturen där
det är möjligt och rimligt.
Syfte:
• Att kunskapen om och tillgängligheten till besöksvärda naturområden i kommunen är god.
Åtgärder:
• Förutom att lägga ut programmet som en PDF-fil på hemsidan ska möjligheten till och kostnaderna för att på
hemsidan levandegöra naturvårdsprogrammet undersökas
• En naturstig anläggs anpassad till rörelsehindrade och synskadade
• Länsstyrelsen uppvaktas för att funktionsanpassa stigen från Abraham Olsväg, Hedkärra till kalkbrottet i
Svartbergets naturreservat
• Undersöka möjligheten att funktionsanpassa fågeltornet vid Backgårdens restaurering
• Verka för att tillgängligheten till Stora Aspen och Åmänningen inte försämras genom utplacering av
vägbommar.
KOSTNAD: Naturstig (beroende på var vi hittar en lämplig lagom lång stig + bidrag)
150 000 kr
(Exklusivt underhåll).
Naturumsliknande informationscenter
kostnad beror på bestämd ambitionsnivå
Vandringsleder kompletteras med ridleder
Intresset för naturupplevelser tillsammans med häst ökar för varje år. Intresse för att driva hästturism finns även i
Fagersta. Hästen kan vara en stor tillgång för att hålla landskapet och gamla ridvägar öppna, men det kan även leda
till kraftigt markslitage och osämja mellan hästturismarrangörer, markägare och övrigt friluftsliv. Hästridning är koncentrerad till några få ställen i Fagersta men det finns en önskan om sammanbundna och säkra ridleder mellan Hedkärra och bl.a. Bastmora. Idag behöver man rida längs den av tunga fordon trafikerade väg 250.
Syfte:
• Att utveckla och kanalisera ridmöjligheter genom utmärkning av ridstigar, särskilt där det kan finnas risk för
konflikter mellan ridning och andra typer av friluftsliv.
Åtgärd:
• Kommunen undersöker tillsammans med ridsportens intressenter i Fagersta vilka möjligheter det finns för
att skapa en/några säkra ridleder runt samt mellan Hedkärra och Bastmora.
KOSTNAD: Arbetstid ekologen
Utmärkning av ridstigar

1 mån under ett års period
ca 1 mån + 25 000 kr

Naturen ska användas som en pedagogisk resurs i förskola och skola
Det är viktigt att motarbeta tendensen för barn och ungdomar att komma allt längre från den svenska naturen och
livsmedelsproduktionen.
Syfte:
• Att beskriva lämpliga utflyktsmål för skolor och förskolor samt beskriva naturmiljö och vad man kan göra.
Åtgärder:
• Identifiera lämpliga naturområden i närheten till skolan/förskolan för besök och upptäckt
• Utarbeta handledningar om naturmiljön som finns kring varje skola/förskola och vad man kan göra med
den för att undervisa om naturen och stimulera barns upptäckarglädje.
KOSTNAD: Arbetstid ekologen
Produktion handledningar
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ca 3-4 mån under 3-4 års period
15 000 kr

Objektdel
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Myrskyddsplan för Sverige
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Jönsbacken
Objekt 1
Areal: 9 ha
Områdes id: SE0250108
Status: Natura 2000 område, Naturreservat,
Myrskyddsplan för Sverige

Kartblad: 11F9j, 12F0j
x: 66 49 900
y: 14 95 600

Reservatet, som bildades 1985, ligger ca 5 km sydväst om
Fagersta tätort och består av ett 9 ha område med stora
botaniska värden. De ingående naturtyperna som finns i
reservatet är Intermediärt Kärr (Natura 2000 kod 7140),
Rikkärr (kod 7230), Lövsumpskog (kod 9080), Örtrik
granskog (kod 9050) och Slåtteräng (kod 6510).
Skrikbokärret ingår i myrskyddsplan för Sverige.

örtrikt granskogsparti som är grönt och frodigt med stort
inslag av lövträd som främst gråal, hägg och sälg men
också lönn och alm. Buskskiktet som består av bl. a.
tibast, olvon, brakved och måbär är tätt. Områdets
kulturpåverkan visas av inslag av hallon, krusbär och röda
vinbär.
Många småfåglar som rosenfink, svarthätta och stjärtmes
lockas till lövskogen och kärrmarken i reservatet. I lövskogen förekommer bl. a. mindre hackspett.

Området består av ett bergsparti med gamla kalkbrott
och kärrmarker mellan berget och riksväg 66. Kalkbrytningen är nedlagd sedan lång tid tillbaka, men kärret, som
förr i tiden utnyttjades som slåtteräng, påverkas av kalkhaltigt vatten. Här är floran rik och typiska växter för
denna miljö är blåtåtel, ängsull, ormbär, blåsippa,
bergslok, trolldruva och lundtrav. Något mer krävande
växter är kärrvial, Kung Karls spira, ängsnycklar, korallrot
och ögonpyrola. I Jönsbacken växer även den ganska
sällsynta, vaniljdoftande orkidén purpurknipproten. Den
mest ögonfallande arten är stora bestånd av den sällsynta
oxstarren.
Intill de våta kärren trivs klibbal, jolster, vide och björk
medan det i reservatets norra och nordöstra del finns ett

Skötsel: Reservatet skall skötas så att den stora variationen i vegetationen bevaras. Områdets hydrologi får inte
påverkas. I rikkärrspartiet är det viktigt att bibehålla en
viss luckighet i trädskiktet för att bevara floran. Lövsumpskogen lämnas till friutveckling, där naturliga störningar som stormfällningar utgör den naturliga dynamiken. Den örtrika granskogens naturvärden är knutna till
en naturlig störningsdynamik med stormfällningar och
insektsangrepp m m. Gamla och döende träd skall lämnas.
Ansvar: Länsstyrelsen.
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Svartberget-Hedkärra
Objekt 2
Areal: 21 ha
Områdes id: SE0250109
Status: Natura 2000 område, Naturreservat

Kartblad: 12F. 0j
x: 66 51 100
y: 14 96 400

Svartberget-Hedkärra ligger ca 4 km sydväst om
Fagersta. Området är skyddat som Svartbergets
naturreservat. Reservatet bildades 1985 och var då
omkring 9 hektar stort. 2002 utvidgades det till 21
hektar. Syftet med reservatsbildningen är att bevara
naturtyperna gammal skog av Västlig taiga (Natura
2000 kod 9010) och Örtrik granskog (kod 9050) samt
bevara skogen för rekreation.

Den västliga taigan kännetecknas av gamla boreala och
hemiboreala skogar som bibehållit av stor del av den
naturliga artsammansättningen och ekologiska
funktionen. Särskilt viktigt är förekomst av död ved
samt gamla och grova träd och lövträd. Dessa substrat
är nödvändiga för många lavar, svampar och insekter.
Den örtrika granskogens markvegetation domineras av
högörter och ormbunkar. Många av naturvärdena är
knutna till stormfällningar och insektsangrepp. Vidare
är förekomst av lövträd som asp och sälg viktiga som
hålträd för fåglar.

Reservatet ligger på ett stråk med urkalk som sträcker
sig genom Fagersta kommun och utgörs av en brant
skogsbevuxen kulle som reser sig i det öppna
landskapet i Hedkärra. De höga naturvärdena som
finns i området är kopplade till gammal skog och
kalkförekomst. Regionen domineras av barrskog, men
den kalkrika berggrunden gynnar lövträd och
lundväxter och reservatet hyser en rik flora. Högst upp
på berget finns det ett gammalt kalkbrott. Grunda
brott och spår efter brytningsförsök finns på flera håll
samt ruiner efter en gammal kalkugn.
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Skötsel: Skötselplanen för reservatet syftar till att
naturtyperna lämnas till friutveckling, med undantaget
för området kring kalkbrottet. För att undvika
hydrologisk påverkan på Svartberget-Hedkärra bör
myr och kärrmarker kring bäcken som rinner in i
reservatet skyddas från avverkningar.
Ansvar: Länsstyrelsen.
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Kulflyten
Objekt 3
Areal: 125 ha
Områdes id: SE0250188
Riksvärde: Koncentrisk mosse, fauna
Klass: 1
Urval: B, G, Z
Status: Natura 2000 område, område av riksintresse
för naturvård i Västmanlands län, ingår i
myrskyddsplan för Sverige, ingår i våtmarksinventering
i Västmanlands län.

Kartblad: 11 G 8a
x: 1501 500
y: 6642 500

Kulflyten är ett medelstort mossekomplex dominerat
av en koncentrisk mosse med två krön, välutvecklad
kantskog och lagg (Natura 2000 kod 7110).

Huvudkriterier för upptagning som område av
riksintresse för naturvård är att området är ett framstående exempel på landskapstyper som särskilt väl
visar landskapets utveckling samt processer och naturlig utveckling i olika ekologiska system. Det är också
ett väsentligt opåverkat naturområde. Stödkriterier är
storlek, mångformighet, naturlighet, kontinuitet,
representativitet och funktion.

Det stora öppna mosseplanet har ett för Bergslagen
karaktäristisk drågsystem och ett väl utbildat höljekomplex av fastmatte-, mjukmatte och lösbottentyp.
Ute på mosseplanet finns även ett flertal vattenfyllda
göl. Vegetationen är typisk för bergslagsmyrar med
ristuvvegetation på stränderna, uvull och tuvsäv i
fastmattehöljorna samt vitag och kallgräs i mjukmattehöljorna. Detta i kombination med det stora öppna
mosseplanet har givit goda förutsättningar för ett rikt
fågelliv. Storspov, enkelbeckasin, grönbena, ängspiplärka och fiskgjuse har konstaterats häcka här. Gölarna
är tillhåll för änder och måsar. Orrspel finns på myren.

Skötsel: Förutsättningen för att bevara områdets
värde är att dess hydrologi skyddas mot dränering,
vattenreglering, dämning och torvtäkt. Avverkning av
sumpskogar, skogar på fastmarksholmar och i kantzoner bör ej utföras.
Ansvar: Idag saknar Kulflytten formell skydd
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Jättåsarna
Objekt 4
Areal: 29,7 ha
Områdes id: SE0250190
Status: Natura 2000 område

Kartblad: 12F 0j
x: 66 51 750
y: 14 96 650

Jättåsarna ligger ca 3 km sydväst om Fagersta.
Området är utpekat som skyddsvärt i Inventering av
skyddsvärda skogar. Syftet med området är att bevara
naturtyperna örtrik granskog (kod 9050) och
intermediärt kärr (kod 7140). I området växer Grön
sköldmossa (kod 1386) som är upptagen i art- och
habitatdirektivet.

kommer att brytas ned och på en del av dessa växer
Natura-2000 arten Grön sköldmossa. Den örtrika
granskogens markvegetation domineras av högörter
och ormbunkar.
En grundförutsättning för naturtypen intermediärt
kärr är en opåverkad hydrologi och vattenkemi.
Torv oxideras som en följd av naturliga
klimatförhållanden och det finns myrstrukturer som
tuvor, höljor och gungfly, vars funktioner är att vara
hydrologiska utjämningsmagasin och födosöksområden för fåglar och insekter.

Området domineras av barrblandskog med inslag av
björk. Kalkförekomster finns på Jättåsarnas västra
slutningar och där är floran fläckvis rik. Strandhak,
klapperstensvallar och svallsediment påträffas på flera
ställen i sluttningarna. Naturvärden finns främst i den
rika
markfloran.
Här
finns
källor
och
översilningsmarker med bl a gullpudra, ögonljus
,skavfräken och bäckbräsma.
I den örtrika granskogen är naturvärden knutna till
gammal skog med lång trädkontinuitet som utsätts för
störningar som vindfällningar och insektsangrepp.
Redan nu finns det en del lågor som successivt
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Skötsel: För att området ska uppnå gynnsam
bevarandestatus måste det lämnas för fri utveckling.
Brist på substrat i form av död ved är det största hotet
mot den gröna sköldmossan. Dessutom ska inte
skogarna i anslutning till området kalavverkas utan
brukas skonsamt så att särskilt kärrets hydrologiska
förhållanden ej förändras.
Ansvar: Idag saknar Jättåsarna formell skydd.
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Jonhagen
Objekt 5
Areal: 10 ha
Klass: NVP 85 klass II, ÄoH inv klass III
Urval: B, L, Z
Status:
Kommunal
naturreservat,
ingår
i
Naturvårdsplanen för Västmanlands län och i ängsoch hagmarksinventering.

Kartblad: 11F 9j, 12F 0j
x: 1497 100
y: 6650 100

Jonhagens naturreservat ligger 5 km sydväst om
Fagersta tätort och bildades så sent som 1999.
Jonhagen höjer sig som en skogsklädd kulle i det
öppna landskapet i Hedkärradalgången.

Jonhagen ett klass III objekt (högt bevarandevärde).
Intressant vegetation med hasselbeståndet nämns som
värdekriterier.
Lämningar efter medeltida bebyggelse inom området finns
angivet i Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering.
Husgrund med spisröse, uthusgrund och källargrund samt
odlingsrösen runt husgrunderna efter gården Västra
Mårviken kvarstår. På kartor från 1698 finns gården
markerad med hus. Fram till 1950-talet förekom beteshävd
och slåtter i Jonhagens centrala del och som en kil in från
öster.

På den västra sidan, där Hedtjärn ansluter, dominera
lövskog med lundkaraktär, medan i den sydöstra och
västra delen finns det skog med inslag av lind, lönn
samt rikligt med hassel. Norra delen är blockigare och
magrare och där växer det björk, rönn och gråal samt
några enstaka hasselbuskar. I bryn och i luckor växer
det hägg, olvon och druvfläder och i den lundartade
floran finns det hässlebrodd och lundstjärnblomma.
Området är nämnt i naturvårdsplanen över
Västmanland som klass-II objekt d.v.s. med mycket
höga naturvärden. Botaniskt för lundvegetation och
ädellövförekomst. Landskapsbilden för lövdunge i det
öppna landskapet. Zoologiskt för den rika fågelfaunan.
Önskemålet är bibehållande av lövvegetationen med ädla
lövträd. I Ängs- och hagmarksinventeringen utgör

Skötsel: Målet är att upprätthålla de stora biologiska
naturvärdena i den lövdominerade och hasselrika
skogen. Det är viktigt att värna om lundkaraktären
med dess växtsamhälle och fågelliv. Där det finns
hassel och ädellövträd efterhålls gran och täta uppslag
av gråal och rönn.
Ansvar: Fagersta kommun genom NVK.
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Malingsbo-Kloten
Objekt 6
Areal: 49 970 ha, varav 641 ha i Fagersta kommun.
Område med särskilda bestämmelser 1516 ha i
Fagersta kommun
Status:
Naturreservat
enligt
särskilda
övergångsbestämmelser till MB 7 kap. Område av
riksintresse för friluftsliv med särskilda bestämmelser
enligt MB 4 kap. Högbyn ingår i Naturvårdsplan för
Västmanland och Ängs- och betesmarksinventeringen
2005.

Kartblad: 11F 9i, 11F 9j, 12F 0j
x: 66 47 800
y: 14 95 000

Malingsbo-Klotenområdet goda förutsättningar för friluftsliv
som söker stora obebyggda, men lättillgängliga
skogsområden med sjöar och vattendrag. Området
skyddades ursprungligen som ett naturvårdsområde, men
genom övergångsbestämmelser i Miljöbalken är det sedan
1999 naturreservat.
Reservatet är ett höglänt och kuperat barrskogsområde och
är rikt på sjöar och tjärnar. Mer än fyra århundraden av
bergsbruk, järnhantering, jordbruk och skogsbruk har satt sin
prägel på området. Berggrunden består till största delen av
granit, men kalk förekommer i den norra delen av området.
Jordarten domineras av morän och moränavlagringar bildar
vid Högbyn en drumlinform som bildats under isen i lä av
en bergsklack. De högsta partier ligger ovanför
högstakustlinjen. Vegetationen består av en mosaik av
naturtyper med små öppna lövängar och hagmarker
omgivna av barrskog. I bryn på dessa hagmarker finns det
ganska rikligt med hassel. Området koloniserades först under

1600-talet av finnar. Svedjebruk dominerade, men det
förekom även en del skogsbete. Idag finns det lite kvar av de
tidigare hävdade delarna.
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Skötsel: Det övergripande syftet med skyddet är att bevara
områdets karaktär, värna naturvärdena i särskilt skyddsvärda
delar av området samt underlätta för allmänheten att vistas i
reservatet.
Den ursprungliga skötselplanen angav att bebyggelse och
exploatering skulle prövas utifrån aspekten att inte störa det
rörliga friluftslivets förutsättningar samtidigt som ett aktivt
skogsbruk inte skulle hindras i området. Men ingen
detaljerad skötselplan över området utarbetades och skötseln
har varit sporadisk.
Ansvar:
Länsstyrelsen.
Enligt
föreskrifter
för
naturvårdsområdet har Fagersta kommun förvaltningsansvar
för den 82 ha stort Högbydelen av området.
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Objekt 7
Areal: 169 ha
Status: Naturreservat

Kartblad: 12g 0a, 12g 0b
x: 6651 500
y: 1505 200

Naturreservatet bildades 2007 och ligger ca 3 km öster om
Fagersta på vägen mot Ängelsberg.

Flera rödlistade arter har noterats i området, bl. a.
skogstrappmossa (VU), grön sköldmossa (NT), vit
vedfingersvamp (NT) och gräddticka (NT). I området
finns även tjäder och tretåig hackspett som räknas som
arter som behöver tillgång till gammalskog.
På en geometrisk karta från 1698 finns två stenar
omnämnda, Lilla- och Stora Kråkstenen. Dessa markerade
gränsen mellan byarna Sundbo i söder och
Hyppenbenning i norr. Namnet har levt kvar och i dag
kallas området för Kråkstenstrakten.

De södra delarna av reservatsområdet utgörs av en
förkastningsbrant som sluttar brant ned mot vägen och
Sundbo Dammsjön och här finns ett mindre vattenfall,
”Brudslöjan”. Ovanför förkastningsbranten återfinns ett
småkuperat hällmarkslandskap med inslag av rikare partier
och små insprängda myrmarker. Hällmarkerna och de
svagare markerna är starkt talldominerade medan de
bördigare markerna mellan hällmarkerna och i branten har
ett större inslag av gran och lövträd.
Stora delar av de produktiva markerna är i viss mån
påverkade av sentida skogsbruksåtgärder även om
beståndsåldrarna i regel är höga. Hällmarkstallskogen i
området har inte brukats på länge och inslag av mycket
gamla träd, över 250 år, finns på flera platser även om de
flesta bestånd har en medelålder på mellan 120 och 150 år.
De är mycket ovanligt med sådana stora sammanhållna
skogsområden med så pass hög beståndsmedelålder som
här.

Skötsel: Att undanta området från skoglig produktion
och lämna stora delar för fri utveckling är en förutsättning
för att många av de arter som har etablerats här ska kunna
fortleva, särskilt sådana som är beroende av död ved.
Eventuellt kan delar av området och angränsande områden
gynnas av naturvårdsbränningar.
Ansvar: Länsstyrelsen.
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Kalkstråket Norberg-Fagersta
Objekt 8 (i-vi)
Areal: 636 ha fördelad på 6 delområden.
Status: Svartberget – naturreservat.
Riksvärde: Sumpskog, Ädellövskog, Barrskog,
Soligena rika kärr, Topogena rika kärr

Kartblad:11F 9i, 11F 9j, 12F 0j, 12F 1j

Kalkstråket Norberg-Fagersta består av ett flertal
delområden med ett flertal värdefulla naturtyper samt rik
flora och fauna. Det naturliga stråket av urkalksten har påverkats av gruvverksamhet och kalkbrytning. I anslutning
till kalkområden finns det bl.a. ädellövskog, rikkärr, och
gräsmarker på kalksten. Det växer även sällsynta
orkidearter som knottblomster, purpurknipprot, skogsknipprot och sumpnyckel.

Jättåsarna är en av de mest framträdande höjderna i denna
del av länet. På flera ställen vid högsta kustlinjen finns
strandhak och klapperstenssvallar. Kalkförekomster finns
på Jättåsarnas västra sluttningar och vid Svartberget,som
skyddas som naturreservat.
Vid Jönsbacken, som är naturreservat, finns det ett
bergsparti med kalkbrott. Översilningsmarker och rikkärr
finns vid Skrikbokärret och en djup ravinbildning vid
Skrikboravinen. Dessa delar ingår i Malingsbo-Kloten
naturreservat. Vegetationen är i sin helhet kalkpåverkad
och i ravinskogen växer det ädellövskog. Mindre hackspett
häckar i området.
Högbyn består av en drumlinbildning med gammal
kulturmark ovanför högsta kustlinjen. Det finns översilade
mark med betydande lövinslag, rikligt med hassel och
floran som är lundartead med förekomster av bl.a. vätteros.
Skötsel: För att bevara våtmarkernas naturvärden måste
dikning undvikas och ingen avverkning av sumpskogar och
skog i kantzoner och holmar får ske.

Området vid Lilla Älgsjön består av en komplex mosaik
med källor, backkärr och kalkpåverkad skogsvegetation.
Semla är ett varierat, kuperat område med bl.a översilad
gräs- och skogsmark, källor, backkärr, forsmiljö och
ädellövskog. Vegetationen som är kalkpåverkad är mycket
rik och som enda lokal i länet hyser stor låsbräcken.
Strömsholms kanal löper genom området och närheten till
tätorten gör att det finns ett betydande rekreationsvärde.
Vid Silvbergslid finns det en djup nederoderad bäckravin
och en liten gransumpskog med naturligt översilad mark.
Bland floran kan noteras gullpudra och bäckbräsma.
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Moren-Jönsgården
Objekt 9
Kartblad: 11f 8i, 11F 9i, 11F 9j
Areal: 25 ha
x: 1495 000
Klass: 1
Urval: B.
y: 6644 500
Riksvärde: Naturbetesmark, Flora
Status: Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län, ingår i länsstyrelsens program för bevarande av
natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet samt i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.
Områdets utgörs av ett äldre kulturlandskap där jordbruket
ännu präglas av småskalighet. Dess huvuddrag är att det
finns representativa naturbetsmarker i form av öppen
hagmark, björkhage, blandlövhage och annan träd- och
buskbärande hagmark. Det finns även betad skog.
I området finns det tre objekt som är upptagna i Ängs- och
betesmarksinventeringen för Fagersta kommun; MorenJönsgården och Moren I & III. De naturliga fodermarkerna hyser en rik flora och vid Moren förekommer
det även hotade arter såsom ängsgentiana som nässelsnärja.
Vegetationstyper som finns är fårsvingelhed, rödvenäng,
rödvenhed, gräs-lågstarräng, tuvtåteläng och örtrik torräng.
I de art- och individrika växtsamhällen finns intressanta
arter som backruta, svinrot, sandviol, låsbräkan, kattfot,
dvärglummer och ängsgentiana.
En gång i tiden bedrevs hyttverksamhet och gruvbrytning
här. Idag återfinns endast några slaggvarphögar.
Huvudkriterier för upptagning som område av riksintresse
för naturvård är att det är ett område med mycket rik flora
och fauna samt att det är ett område med sällsynta
naturtyper och hotade eller sårbara biotoper och arter.

Området är även ett framstående exempel på landskapstyper eller naturtyper som särskilt väl visar
landskapets utveckling och dess processer och utveckling.
Stödkriterier är områdets storlek, mångformighet,
representativitet, och kontinuitet i jordbruks- och betesdrift.
Skötsel: Förutsättning för bevarande är ett fortsatt
jordbruk med åkerbruk och naturvårdsinriktad betesdrift.
Landskapselement bör skötas och igenväxta ängar och
naturbetesmarker restaureras. Skogsplantering på
jordbruksmark, energiskogsodling, bruk av gödsel eller
gifter, täkt och dikningar påverkar området negativt.
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Landsberget
Objekt 10
Kartblad: 11g 8b, 11g 9b
Areal: 534 ha
x: 1506 100
Klass: II & III
Urval: G, F
y: 6644 500
Riksvärde: Geovetenskap
Status: Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län. Delar ingår i naturvårdsplanen för Västmanlands
län.
Huvudkriterier för upptagning som område av riksintresse
är att området är ett framstående exempel på
landskapstyper eller naturtyper som särskilt väl visar
landskapets utveckling. Stödkriterier är storlek och att det
är ett nyckelområde. När inlandsisen drog sig tillbaka från
området för ca 9 800 år sedan utgjorde Norra och Södra
Landsberget öar som stack upp ur det dåvarande
Yoldiahavet. Kalottberget med sina klapperstensvallar samt
stora klapperfält som utbildats invid nivån för högsta
kustlinjen på ca 180 m ö h är en värdefull indikator på
havets nivåförändringar sedan senaste istiden. Ovanför
högsta kustlinjen är moränen osvallad.
Norra Landsberget, som ingår i Naturvårdsplanen för
Västmanlands län och bedöms ha naturvärdesklass II
(mycket höga naturvärden – objekt av regionalt intresse),
reser sig ca 140 m över Åmänningen, 217 m ö h. På den
sydöstra sluttningen finns åtminstone 7 klapperstensvallar
på nivåerna 150-165 m ö h. Norra Landsberget är med sin
vidsträckta utsikt från brandbevakningstornet ett omtyckt
exkursionsmål
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Södra Landsberget, naturvärdesklass III (höga naturvärden
– objekt av lokalt intresse) når drygt 190 m ö h och ligger
ca 15 m över högsta kustlinjen.
Skötsel: Bevarande av områdets geologiska värden
förutsätter att större ingrepp i terrängformerna undviks,
t.ex. inga ingrepp i strandvallarna. Hänsyn bör visas till
friluftslivet i skogsbruket.
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Sävtjärn
Objekt 11
Kartblad: 11g 8b
Areal: 63 ha
x: 6641 800
Klass: II
Urval: G
y: 1503 900
Riksvärde: Geovetenskap
Status: Område av riksintresse för naturvård i Västmanlands län, delar av området ingår i Naturvårdsplan för
Västmanlands län som Område vid Svarttjärn 82:38.
Området visar särskilt väl landskapets utveckling efter
senaste nedisningna. Det finns stora klapperfält som
bildades invid nivån för högsta kustlinjen och dessa är
värdefulla indikatorer på vattnets nivåändringar efter
senaste istiden.
Ovanför högsta kustlinjen är moränen osvallad och
finare jordarter finns därför kvar. Det finns stora
kalspolade hällytor, välutbildade strandvallar i svallgrus
och ett större klapperfält, känt som Jättens grav, på
den sydöstra sluttningen på en nivå av 140 – 175 m ö
h. Dessa belyser Yoldiahavets historia.
Av botaniska värde kan nämnas förekomster av
mosippa.

vägdragningar och omfattande markberedning i
samband med skogsbruk.

Skötsel: Bevarande av de geologiska värdena
förutsätter inga större ingrepp i terrängformerna som
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Strömsholms kanal - Kolbäcksån
Norra delen

Saxen

Fagersta

St. Aspen
Hedkärra

Område av riksintresse för friluftsliv
Strömsholms kanal, Kolbäcksån

Brandbo

Område av riksintresse för kultur
Semla
Andra Sidan
Västanfors
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Strömsholms kanal – Kolbäcksån
Objekt 12
Strömsholms kanal som sträcker sig från Mälaren upp till
Ludvika fick sin nuvarande form i mitten av 1800-talet. Ett
kännetecken på dess närmiljö är lövträdsdominerad
bestånd och på vissa ställen våröversvämmade våtängar.
Längs vattendraget, som flödar igenom flera sjöar i
Fagersta, finns det flera kulturhistoriska sevärdheter.

Stromsholms kanal -Kolbäcksån
Södra delen

Ängelsberg
Brandbo
Åmänningen

Samtliga kulturhistoriska områden som klassats som
riksintresse i kommunen ligger inom ramen för
Strömsholms kanalmiljö. Det är Semla bruk, delar av
Västanfors samhälle vid kanalen, området Andra Sidan i
Fagersta, Engelsbergs bruk och stationssamhället
Ängelsberg samt Dunshammars järnframställningsplats.

Västervåla

Område av riksintresse för friluftsliv

Vretarne

Strömsholms kanal, Kolbäcksån

Område av riksintresse för kultur
ÄNGELSBERGS BRUK
DUNSHAMMAR
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Täktbyn
Bastmora
Backgården
Sörgården

NVP 85
Täktbydalen Klass III
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Bastmora-Täktbyn
Objekt 13
Kartblad: 11g 8a, 11g 9a
Klass: (BpO)Naturvärden I, Kulturvärden I
x: 66 44 700
(ÄB2005) Backgården, Bastmora, Sörgården, Täktbyn
y: 15 01 700
– alla inventerade
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005, ingår i naturvårdsplan för Västmanlands
län, upptagen i kulturminnesvårdsprogram för Fagersta 1985.
Landskapet mellan Täktbyn och den f.d.
bergsmansbyn Bastmora består av en öppen kuperade
dalgång genom vilken det rinner en bäck. Täktbydalen
är upptagen i länets naturvårdsplan p.g.a. sina geologiska värden, ett ovanligt väl utvecklat ravinlandskap,
och landskapsbild, en vacker dalgång med bl.a.
björkhagar. Här finns det en välbevarad
kulturhistoriskt
intressant
bebyggelse
i
ett
kulturlandskap av stort värde. De naturliga fodermarkerna och ravinerna hyser en rik flora. I hagarna finns
det odlingsrosen.
I Täktbyn finns det öppen hage, björk- och
blandlövhage och bland floran finns det ormrot,
ängshavre, bockrot, nattviol och ängsvädd.
I Bastmora, som är överlag välhävdade, finns öppen
hage, blandlövshage och annan träd- och buskbärande
hage. Här förekommer olvon och nyponros, kattfot,
ormrot, blåsuga, stagg och darrgräs. I ravinen växer
det tvåblad, springkorn och trolldruva.

Backgården, med sina naturtyper, öppen hage och
björkhage, är välhävdade. I anslutning till Dammen
finns det en staggrik, beteshävdad gräshed som är en
mycket ovanlig vegetationstyp för Västmanlands län.
Bland floran kan nämnas ängsfryle, , darrgräs, ormrot,
veketåg och ängsvädd.
Vid Sörgården finns det öppen hage, björk och
blandlövhage, annan träd- och buskbärande hage samt
skogsmarker som har betats. I buskskiktet
förekommer skogstry och måbär och bland floran
finns kattfot, blåsuga, svinrot, knägräs och jungfrulin.
Skötsel: I Täktbydalen får inte några större ingrepp i
terrängformerna ske. För Täktbyn, Bastmora,
Backgården och Sörgården är hävd en förutsättning
för bevarande av de höga biologiska värdena och för
att behålla det ålderdomliga intryck som landskapet
har.
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Västansjö
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Vretarne II
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Vretarne
Objekt 14
Kartblad: 11G 8b, 11G 8c
Klass: (BpO) Natur I, Kultur I
x: 66 41 600
(ÄB2005) Vretarne I – restaurerbar Vretarne II –
y: 15 10 200
inventerad
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005, upptagen i kulturminnesprogram för
Fagersta 1985.
Bebyggelse vid Vretarne vid Åmänningen ligger
utspridd i ett flakt odlingslandskap och består det av
en mosaik av gamla åkertegar och slåtterytor. Bland de
naturtyper som finns kan nämnas öppen hage, björkoch blandlövhage samt sötvattenstrandäng. I byns
högre partier finns det torr hedvegetation och vid sjön
finns det våta strandängar. Däremellan finns det
friskäng, äng med låg- och högstarrtyp samt öppet
fastmattekärr. Bland floran finns det arter bundna till
slåtter och betesmark; bockrot, ormrot, ängsvädd,
darrgräs, ögontröst m m.
Markerna är nästan helt opåverkade av kvävegödsling.
I det öppna kulturlandskapet finns det ett antal
välbevarade byggnader som präglas av 1800-talets
byggnadsform. Den glesa bebyggelsegrupperingen
fanns redan före laga skiftet 1844.
Vretarne II betades fram till för några år sedan och har
därefter slåttrats och idag utgör en mindre del av ett
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tidigare högklassat hagmarksobjekt. Idag hålls det i
hävd mest för sjöutsiktens skull.
Skötsel: Ett flertal slåtter- och betesgynnade växter är
beroende av fortsatt hävd.

Trehörningen

Godkärra

Djurtjärnen

Trehörningen
Porsmossen
Kvarnvreten

Bevarandeplan för odlingslandskapet
Trehörningen

Ängs- och betesmarks inventering 2005
Trehörningen
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Trehörningen
Objekt 15
Kartblad: 11F 8j
Klass: (BpO) NaturI, KulturII
x: 66 42 950
(ÄB2005) Trehörningen - betesmark,
y: 14 98 250
inventerad
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005.
Gården ligger i ett naturskönt läge i ett kuperat
skogslandskap vid sjön Trehörningen. Det
förekommer höga biologiska värden och markerna ger
ett ålderdomligt intryck med en mosaik av småskaligt
skötta fodermarker. Det finns artrika torra-friska
låglandsgräsmarker av fennoskandisk typ och
trädklädda betesmarker. Markerna är överlag
välhävdade och det förekommer odlingsros vid
gården.
Bland floran finns ormrot, hirsstarr, darrgräs,
slåtterblomma, veketåg och ögontröst.

Skötsel: Ett flertal slåtter och betesgynnade växter är
beroende av fortsatt hävd.
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Halvarsviken & Västervåla

Västervåla

Åmänningen

Ängs- och betesmarks inventering 2005

Halvarsviken

Kvarnvreten
Dunshammar
Halvarsviken

Bevarandeplan för odlingslandskapet
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Halvarsviken
Objekt 16
Klass: (BpO) Natur II, Kultur I
(ÄB2005) Halvarsviken - betesmark, inventerad

Kartblad: 11G8c
x: 66 46 550
y: 15 12 500
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005.
Byn består av fyra gårdar utmed en bygata. Bland
bebyggelsen
finns
det
ett
stort
antal
ekonomibyggnader och välbevarade manbyggnader
samt smedja, bastu och utlador i det öppna
landskapet. De skogsklädda hagarna hyser slåtter- och
betesgynnade växter. Det förekommer rester av
trägärdesgård, odlingsrösen och husgrunder. Bland

floran finns blåsuga,
örnbräkenarter.

ormrot,

ängsvädd

och

Skötsel: Ett flertal slåtter- och betesgynnade växter är
beroende av fortsatt hävd. Enligt ängs- och
betesmarksinventeringen 2005 är hagmarkerna i stort
behov av renovering.

Västervåla
Objekt 17
Klass: (BpO) NaturII, KulturI
(ÄB2005) Kvarnvreten, Dunshammar-restaurerbar
Status: Samma som Halvarsviken

Kartblad: 11G9c
x: 66 44 100
y: 15 11 850

Västervåla ligger i en dalgång nedanför berget
Helveteskullen och omfattas av lövdominerade
skogspartier och åkrar. I hassellunden förekommer en
artrik vegetation. I områdets västra del finns det ett

järnåldersgravfält. Bland floran finns hassel, en,
blåsuga, svinrot, ängsklocka, slåtterfibbla och darrgräs.
Skötsel: Enligt ängs- och betesmarksinventeringen
2005 är objekten restaurerbara.
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Ombenning, Ennora, Svartvik-Stabäck
Flaxtjärnen
Snyten
Ombenning
Blåbärsberget
Stabäck

Åsbacken

Ängs- och betesmarks inventering 2005

Ennora

Ombenning
Ennora
Svartvik

Ängelsbergför odlingslandskapet
Bevarandeplan
Åmänningen
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Svartvik-Stabäck

Ombenning
Objekt 18
Kartblad:12G0b
Klass: (BpO) Naturvärden III, Kulturvärden I
x: 66 51 100
(ÄB2005) Ombenning - betesmark, inventerad
y: 15 18 600
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992 (oklassade), objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005.
Ett relativt stort och öppet landskap omgiven av
lövskog. Hagarna har för det mesta nästan vuxit igen.
Intressant är ca 1.3 ha trädklädda betesmarker av
fennoskandisk typ. Bland floran finns bockrot,
brudborste, darrgräs, ängsvädd, veketåg/knapptåg.
Det förekommer rester av en gammal trägärdesgård,
odlingsrösen och husgrunder.
Skötsel: Ett flertal slåtter och betesgynnade växter är
beroende av hävd.

0mbenning by
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Ennora
Objekt 19
Klass: (BpO) Naturvärden I, Kulturvärden I
(ÄB2005) Ennora -restaurerbar

Kartblad: 11G9b
x: 66 48 650
y: 15 08 250
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005.
Ennora är en flack udde omgiven av sjön
Åmänningen i söder och av skog i norr. Markerna
runt Ennora ger ett intryck av ett äldre
jordbrukslandskap med äldre åkrar, blockbundna
hagar och odlingsrösen. Bland floran finns

druvfläder, en, vårbrodd, stor och liten blåklocka,
gökärt och ängfryle.
Skötsel: Enligt ängs- och betesmarksinventeringen
2005 behöver objektet restaurerbas.

Svartvik-Stabäck
Objekt 20
Klass: (BpO) Naturvärden II, Kulturvärden II
(ÄB2005) Stabäck – inventerad

Kartblad: 12G0c
x: 66 51 450
y: 15 21 700
Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering 1992, objekt i ängs- och betesmarksinventering 2005.
Stabäcks by har anor från 1300-talet och fram till ca
1970-talet fanns ett levande kulturlandskap med
betande djur i markerna. Idag har en ”hobbybonde”
sina får ute på bete i en liten del av landskapet.
Objektet
som
utpekades
i
ängsoch
hagmarksinventering 1992 som slåtteräng var enligt
äldre ekonomiska kartmaterial en åker. Idag har det
legat ohävdad en längre tid och börja växa igen.
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Bland floran finns brudborste, gökblomster,
prästkrage, skallrearter, ängsfryle och ängsvädd.
Skötsel: Förutsättning för bevarande är en fortsatt
naturvårdsinriktad betesdrift och restaurering av igenväxta
ängar och betesmarker.

Åvestbo, Onsjön

Köpmanhamn

Isnäset

Grubbgården
Brandbo

Brandboviken

Onsjön

66
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Ängs- och betesmarks inventering 2005
Backgårdens restaurering
Tägtbacken
Åvestbo ängar

Bevarandeplan för odlingslandskapet
Åvestbo
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Onsjön

Åvestbo
Objekt 21
Klass: (BpO) Naturvärden III, Kulturvärden II
(ÄB2005) Backgårdens restaurering - restaurerbar

Kartblad: 11G 9a
x: 66 48 800
y: 15 02 150

Tägtbacken – restaurerbar
Åvestbo ängar - kultiverad fodermark, inventerad

Status: Upptagen i program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden, objekt i ängs- och
hagmarksinventering
1992,
objekt
i
ängsoch
betesmarksinventering
2005.
Åvestbo ligger i en vidsträckt dal med omväxlande
odlingslandskap. Bebyggelsen är spridd med några
ensamliggande gårdar och mindre bebyggelsegrupper.
Backgårdens restaurering nyttjades förr i tiden som
sidvallsäng och under de senaste decennierna har
restaurering utförts av ideella krafter. Åvestbo ängar
har haft mycket höga naturvärden och stor betydelse
som häcknings- respektive rastlokal för fåglar. Senare
års skogsplanteringar har dock minskat dess värde för

markhäckande våtmarksfåglar. Tägtbyn har potential
att bli en fin björkhage med floravärden efter
restaurering.
Skötsel: Ett flertal slåtter och betesgynnade växter är
beroende av fortsatt hävd. Enligt ängs- och
betesmarksinventeringen 2005 är alla tre områden i
behov av renovering.

Onsjö
Objekt 22
Klass: (BpO) Naturvärden III, Kulturvärden II
Status:

Upptagen

i

program

för

bevarande

Önsjö by ligger i en bördig dalgång med öppet
odlingslandskap med hagmarker, ädellövförekomst
och en tämligen rik fågelfauna. Redan under 1400talet fanns det en storfrälsegård här.

av

Kartblad: 11F 9j
x: 66 47 000
y: 14 99 500
odlingslandskapets

natur-

och

kulturmiljövärden

Skötsel: bibehållande av lövvegetation och bete på
hagmarkerna är önskvärd.
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Djupnäs

Djupnäs
Åmänningen

Objekt 23
Klass: (BpO) Naturvärden III, Kulturvärden I
Kartblad: 11G9b
x: 66 46 550
y: 15 12 500

Svartviksberget

Status: Upptagen i program för bevarande av
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.
Djupnäs är en gammal bergsmansby som ligger på ett
näs
vid
sjön
Åmänningen.
Det
öppna
kulturlandskapet som omger byn är värdefullt ur ett
landskapsbildsperspektiv.

Hällarna

66

Skötsel: Området bör skötas så att landskapsbilden
bevaras
Landsberget
Bevarandeplan för
odlingslandskapet
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Ulvsbo

Ulvsbo
Objekt 24
Klass:(BpO) Naturvärden III, Kulturvärden II
(ÄB2005) – betesmark, inventerad
NVP 85 – III
B Slåtteräng
L Naturskönt belägen
Kartblad: 12F0i, 12F1i, 12F0j, 12F1j
x: 66 54 900
y: 14 95 100

NVP 85
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ÄB 2005

På en halvö mellan sjöarna Saxen och Vevungen
ligger Ulvsbo i ett svagt kuperat landskap. Det öppna
landskapet med sina ängs- och hagmarker vid Ulvsbo
gård utgör ett viktigt inslag för landskapsbilden.
Enligt NVP 85 finns det botaniska intressen och
kulturrelik.
Samhägnad med en relativt stor åkermarksareal ligger
ca 1 ha betesmark och 0,5 ha fuktängar med blåtåtel
och starr som inventerades i samband med ängs- och
betsmarksinventeringen 2005. Bland floran finns
gökblomster, hirsstarr, skogsnäva och frylearter.
Skötsel: Området bör skötas så att landskapsbilden
bevaras. Igenväxta ängar och betesmarker bör
restaureras.
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Högbyn
Objekt 25
Klass: (ÄBI) Restaurerbar

Kartblad:11G 9i
x: 66 48 850
y: 14 94 750

Status:. Området ligger inom Malingsbo-Kloten naturreservat, ingår i ängs- och betesmarksinventering 2005,
Naturvårdsplan för Västmanlands län 1985
Högbyn med sina 241 meter är Fagerstas högsta berg
och är ett av länets få exempel på en s.k. drumlin. De
övre delarna av berget ligger ovanför högsta
kustlinjen och finare jordarter finns därför kvar.
Tillsammans med kalkpåverkan samt ett relativt
gynnsamt klimat i syd- och västsluttningarna gjorde
att området koloniserades på 1600-talet. Ett av länets
få ”Finntorp” låg i Högbyn. Spår av odlarmödorna
finns i form av odlingsrösen, husgrunder och rester
av gamla åkrar och ängar.
Högbyn har ur flera aspekter potential att bli ett
mycket värdefullt objekt. Det förekommer rikligt med
hassel och lind samt olvon, skogstry, rosor och en.
Vegetationen på de öppna ängarna och i
blandlövhagarna är fortfarande ganska rik med inslag
av för trakten ovanliga växter. Här finns det

slåtterblomma, ormrot, ängsskallra, brudborste,
skogsnycklar, vätteros och fibblor.
Även djurlivet är intressant. Nötkråkan ses
regelbundet då den hamstrar av hasseln när dessa bär
nötter. Av övriga fåglar kan nämnas järpe, rosenfink
och entita och bland djurarter har hasselsnok och
buskmus konstaterats.
Bruksleden passerar Högbyn och från toppen av
berget erbjuds en av Fagerstas vackraste utsikter när
besökaren har delar av norra Västmanland och södra
Dalarna framför sig.
Skötsel: Ett flertal växter är beroende av hävd. Enligt
ängs- och betesmarksinventeringen 2005 är området i
behov av restaurering. De gamla hagmarkerna
behöver gallras och hasseln behöver lyftas fram och
gynnas genom frihuggning.
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Gröna plan

Gröna plan
Objekt 26
Kartblad: 12G 0a

Stora Aspen

66

x: 66 51 000
y: 15 01 000

pa
As

Klass: Betesmark - inventerad
Status: Ängs- och betesmarksinventering 2005
Gröna plan är ett nyrestaurerat objekt som under de
senaste åren har varit välhävdad. Bland växter kan
noteras blåklocka, grässtjärnblomma, humleblomster,
åkertistel och ängsklocka.
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Skötsel: För att bevara slåtter- och betesgynnade
växter krävs fortsatt bete och hävd.
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Grubbgården, Tallbacken, Hjortbo
66
Grubbgården
Tallbacken

Trollmoren
Flyttmossen

Grubbgården, Tallbacken, Hjortbo
Kartblad: 11G 9a
Objekt 27a
x: 66 48 250 y: 15 00 500
Objekt 27b
x: 66 47 850 y: 15 02 200
Objekt 27c
x: 66 46 700 y: 15 01 300
Status: Ängs- och betesmarksinventering 2005
Grubbgården är ett igenväxt objekt som efter
restaurerande
gallring
skulle
ha
stora
utvecklingsmöjligheter.
Tallbacken är en betesmark som har inventerats och
hyser en del intressanta växter.
Hjortbo är en betesmark där triviala arter som
hundkäx har börjat etablera sig.
Skötsel: Restaureringsåtgärder krävs.

Hjortbo
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Godkärra
Objekt 28
Kartblad: 11F 8j

n

Godkärra

x: 66 43 850
y: 14 97 450
Status: Ängs- och betesmarksinventering 2005
Godkärra hyser floravärden som gör området
intressant för restaurering.
Skötsel: Restaureringsåtgärder krävs.
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Området söder
om Rävberget

r uk

e

n

FAGERSTA

ed
sl

B

Objekt 29
NVP 85 Klass III
Biologiska värden (B): rik granskogsvegetation,
intressant flora. Zoologiska värden (Z): Intressant
fågelfauna.
Anspråk: Ingen dikning eller sönderkörning, floraoch faunahänsyn i samband med skogsbruk

Jättåsarnas östra sluttningen
Objekt 30
NVP 85 Klass II
Geologiska värden (G): Strandhak, klappervallar och
svallsediment vid HK
Anspråk: Ingen täkt.

Jättåsarnnas
östra sluttning

Eskiln

0,25 0,5

1

Kopängsberget
Objekt 31
NVP 85 Klass III
G: Hög rasbrant
Anspråk: Inga ingrepp i terrängformerna.

Kopängsberget
0

Området söder om Rävberget

1,5
km

Hedkärra

Lindbo

Området på
Förråsarnas
västsluttning

Lindbo

Mortorp

Objekt 32
NVP 85 Klass II (ingår i Malingsbo-Kloten)
B: Urkalksförekomst med rik flora
Z: Intressant fauna
Anspråk: se Malingsbo-Kloten

Området på Förråsarnas västsluttning
B

Objekt 33
NVP 85 Klass II
G: Märkliga torrdalar i svallsediment
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna
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Mortorp
Objekt 34
NVP 85 Klass II
B: Översilad fuktäng
hasselförekomster
Anspråk: Ingen dikning

Dagarn

Dagarn
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1
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vegetation,

Dagarn
Objekt 35
NVP 85 Klass III
BZ: Representativ näringsfattig skogssjö
Anspråk: Bibehållande av vattenkvalitén
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Område vid Lilla Älgsjön
Området norr om
Ötjärnarna
Stora
Ötjärnen

Melingsbäcken

Skansen

Område vid
Hammartjärnarna

Per-Ols

Fagersta
Dammsjön

Västanfors
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Skeppmora-Ombenning
Stor Aspen

Området vid Lilla Älgsjön

Området vid Hammartjärnarna

Objekt 36
NVP 85 Klass II
B: Förekomst av rikkärr- och översilningsmarker.
Intressant vegetation.
Anspråk: Ingen dikning, florahänsyn i samband med
skogsbruk.

Objekt 39
NVP 85 Klass III
G: Kalottberg med osvallad morän över högsta
kustlinjen.
BZ: Komplexa våtmarker med intressant fauna.
Anspråk: Ingen torrläggning av våtmarker.

Området norr om Ötjärnarna
Objekt 37
NVP 85 Klass
G: Moränlandskap med för länet unik utformning.
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna.

Melingsbäcken
Objekt 38
NVP 85 Klass III
B: Bäcklopp med kärr och angränsande sumpskog.
Intressant vegetation.
Anspråk: Ingen dikning eller sönderkörning.
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Skeppmor-Ombenning
Objekt 40
NVP 85 Klass III
G: Framträdande sprickdal.
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna.

Åvestbo
Brandboviken

Flytmossen

Området vid
Onsjön

Uvbergen

Morsjöravin

Täktbydalen
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Området vid Onsjön

Täktbydalen

Objekt 41
NVP 85 Klass III
Landskapsbild (L) B: Odlingslandskap med
hagmarker, sumpskogar och ädellövförekomster.
Z: Rik fågelfauna.
Anspråk: Bete önskvärt på hagmarkerna, bibehållande
av ädellövvegetation.

Objekt 44
NVP 85 Klass III
G: Ovanligt väl utvecklat ravinlandskap.
L: Vacker dalgång med björkhagar.
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna.

Morsjöravinen
Objekt 42
NVP 85 Klass II
B: Översilningsmarker med rik vegetation.
Friluftsliv (F): Närströvområde.
G: Djupt nederoderad bäckravin, källor.
Anspråk: Flora- och friluftslivhänsyn i skogsbruk.

Uvbergen
Objekt 45
NVP 85 Klass II
B: Källor, lindlund och ravin med intressant flora.
G: Kraftigt markerad förkastningsbrant, raskägla.
L: Framstående läge på Täktbydalens östsida.
Anspråk: Florahänsyn i skogsbruk. Bevarande av
källor och lindbestånd.

Södra Morsjön
Objekt 43
NVP 85 Klass III
Z: Rik fågelfauna
Anspråk: Faunahänsyn i skogsbruk. Ingen torrläggning
av våtmarker.
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Djupdalen

Snyten

Ombenning

Engelsbergs
Bruk

Ängelsberg

Märrsjön och
Märrsjöträsket
Åmänningen
Förkastningsbrant vid
Västervåla
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Engelsbergs bruk

Märrsjön och Märrsjöträsket

Objekt 46
NVP 85 Klass III
B: Lövdungar med ädla lövträd
L: Vacker bruksmiljö
Anspråk: Bibehållande av lövvegetation

Ojekt 48
NVP 85 Klass III
B: Barrskogssjö med klart vatten (s.k. lobeliasjö) samt
fattigkärr med välutbildad lösbottensamhälle (se
11G905 våtmarksinventering).
Anspråk: Ingen dikning av våtmarker.

Djupdalen
Objekt 47
NVP 85 Klass III
B: Örtrik skogsvegetation
G: Djup V-formad bäckdal
Anspråk: Florahänsyn i samband med skogsbruk
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Förkastningsbrant vid Västervåla
Objekt 49
NVP 85 Klass II
L: Förkastningen avgränsar en vacker dalgång.
G: Långsträckt sprickdal med glacialt skulpterad
förkastningsbrant.
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna.

le
ks

de
va r
nb

Br u

n

Åmänningen

äc

ke n

K

Västansjö

Vretarne

Hyttebomossen

Norra och
Södra Dammsjön
Dammen

Flomossen
Åmossen
Sprickdal vid
Trummelsberg

Virsbo

0

0,5

1

2

3

4
km

Sprickdal vid Trummelsberg

Åmossen, Flomossen

Objekt 50
NVP 85 Klass III
G: Framträdande sprickdal vid Stora Kedjens
nordspets.
Anspråk: Inga större ingrepp i terrängformerna.

Objekt 52
NVP 85 Klass III
BGZ:
Oskadade
strandmyrar,
representativ
vegetation och fauna.
Anspråk: Ingen dikning, täkt eller uppodling.

Norra och Södra Dammsjön
Objekt 51
NVP 85 Klass II
G: Väl utvecklad sprickdal
B: Vid Kvarnbäcken finns en örtrik granskog med
intressant flora.
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Våtmarksinventering
Objekt med mycket höga naturvärden (klass 1)
MORBYMOSSEN 12 KM NNO SKINNSKATTEBERG .................................................................... 99
MYR 600 MN MOREN 9,5 KM SSV FAGERSTA ............................................................................ 99
KÄRR 300 M V LINDBO 9,5 KM SSV FAGERSTA .......................................................................... 99
STORMOSSEN VID GODKÄRRA 11 KM NNO SKINNSKATTEBERG ................................................100
KÄRR 1 KM NV ONSJÖ 7,5 KM S FAGERSTA.............................................................................100
STORA KNIPMOSSEN 9 KM NO SKINNSKATTEBERG ................................................................101
KULFLYTEN 13 KM VNV VlRSBO .........................................................................................101
LÅNGMOSSEN 4,5 KM V VIRSBO ..........................................................................................102
KÄRR VID BREDATJARNEN 10 KM NV VIRSBO KYRKA ..............................................................103
KÄRR 500 MN SVARTTJÄRNEN 8,5 KM NV VIRSBO KYRKA ..........................................................103
KÄRR 1,5 KM N KÄLLFALLET 7 KM VNV VIRSBO......................................................................103
KÄRR 1 KU SV DJUPNÄS 9 KM NV VIRSBO ..............................................................................103
SUMPSKOG 200 M SO RÖNNINGEN 5,5 KM SV FAGERSTA ..........................................................104
SUMPSKOG 1,5 KM NNO HEDKÄRRA ....................................................................................104
SUMPSKOG VID SILVBEGSLED 2 KM SV FAGERSTA..................................................................104
KÄRR 1 KM NO HEDKÄRRA ...............................................................................................104
SUMPSKOG VID LILLA ÄLGSJÖNS ÖSTRA SPETS ......................................................................105
MYRKOMPLEX SÖDER OM LILLA ÄLGSJJÖNS UTLOPP ..............................................................105
MYRKOMPLEX SÖDER OM LILLA ÄLGSJJÖN ..........................................................................105
KÄRR 2 KM VNV OMBENNING 6 KM OSO FAGERSTA ...............................................................106

Objekt med högt naturvärde (klass 2)................................................................................
SUMPSKOG 1,5 KM VNV FANTEBO 8 KM NO SKINNSKATTEBERG ...............................................109
KÄRR 700 M SV HÖGBYN 7,5 KM SV FAGERSTA........................................................................109
KÄRR 1,5 KM NV MOREN 9,5 KM SSV FAGERSTA ......................................................................109
SUMPSKOG 100 MN SKRIKBO 8 KM SV FAGERSTA ....................................................................109
SUMPSKOG 1,5 KM S ONSJÖ 10 KM S FAGERSTA ......................................................................109
RÖMOSSEN 2,5 KM VSV VIRSBO ...........................................................................................109
KÄRR PÅ KUNGSHAGSBERGET 2 KM NV VIRSBO ....................................................................109
STORMOSSEN 12 KM VNV VlRSBO ........................................................................................109
L. TREHÖRNINGEN 11 KM VNV VIRSBO ................................................................................109
S. MORSJÖN 5 KM SSV ÅVESTBO ..........................................................................................109
KÄRR 600 M NO SÄVTJRNEN );% KM VNV VIRSBO KYRKA ..........................................................109
LANDMOSSARNA 6 KM VSV VÄSTERVÅLA .............................................................................109
KÄRR 700 M V VÄSTANSJÖ 5 KM NV VIRSBO ...........................................................................109
SUMPSKOG VID S1GSJÖN 8,8 KM VNV VIRSBO KYRKA ..............................................................109
HYTTEBOMOSSEN 9 KM VNV VIRSBO...................................................................................109
KÄRR 1,1 KM N HYTTEBO 9 KM NV VIRSBO ............................................................................109
KÄRR 300 ONO SVARTTJÄRNEN 8 KM NV VIRSBO KYRKA ..........................................................109
KÄRR PÅ LANDSBERGET 8 KM NV VIRSBO ............................................................................109
KÄRR S SVARTTJÄRN 8 KM VNV VIRSBO ................................................................................109
ÅMOSSEN 1,5 KM NV VIRSBO ..............................................................................................109
ORRSJÖMOSSEN 1,5 KM NV VIRSBO......................................................................................110
SUMPSKOG 800 M ONO HJORTBO 13,5 KM NV VIRSBO...............................................................110
KÄRR 900 M N TÄKTBYN 13 KM NV VIRSBO ............................................................................110
SUMPSKOG 600 M N HEDKÄRRA 4 KM SV FAGERSTA ................................................................110
KÄRR 500 M SO VATTENVERKET 3,5 KM VSV FAGERSTA ...........................................................110
KÄRR O RÄVBERGET 3 KM VNV FAGERSTA ...........................................................................110
KÄRR 500 M SO MELING 2 KM O FAGERSTA ...........................................................................110
KÄRR V BRUDEN 4 KM O FAGERSTA ....................................................................................110
KÄRR 500 M N OMBENNING 8 KM OSO FAGERSTA...................................................................110
SUMPSKOG S KOLARBYN 4 KM N FAGERSTA..........................................................................110
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Objekt med måttligt naturvärde (klass 3) ..........................................................................
VITMOSSTJÄRN 11 KM NNO SKINNSKATTEBERG ....................................................................110
SUMPSKOG 1,5 KM VNV FANTEBO 8 KM NO SKINN-SKATTEBERG ..............................................110
KÄRR 150 M V LINDBO 9,5 KM SSV FAGERSTA .........................................................................110
MORTORPSMOSSEN 8 KM SV FAGERSTA ...............................................................................110
HEDTJÄRNEN 5 KM SV FAGERSTA .......................................................................................110
FLYTEN 6,5 KM V VIRSBO ..................................................................................................110
BJÖRSMOSSEN 3 KM V VIRSBO ............................................................................................110
EKEDALSMOSSEN 1,5 KM SV VIRSBO ....................................................................................110
ÖV. STENDAMMEN 10 KM VSV VÄSTERVÅLA .........................................................................110
DAMMEN 13 KM VNV VIRSBO .............................................................................................110
SKINNARKÄRRET 14 KM V VIRSBO ......................................................................................110
MYR 50 M NV KÄLLFALLET 8 KM SV VÄSTERVÅLA ...................................................................111
TEGVIKEN 5 KM SSV VÅSTERVÅLA ......................................................................................111
ÖSTER MURSJÖN 4 KM N VIRSBO ........................................................................................111
STORMOSSEN 5 KM NNO VIRSBO ........................................................................................111
ÅN VID ÅVASTBO 13,5 KM NV VIRSBO ..................................................................................111
MYR N MÖATJÄRNEN 10 KM NV VIRSBO ...............................................................................111
RÖMOSSEN 14 KM N GUNNILBO .........................................................................................111
STRAND VID NÄSET 5 KM V VÄSTERVÅLA .............................................................................111
KÄRR 12 KM VNV DJUPNAS 9,5 KM NV VIRSBO ........................................................................111
SUMPSKOG NO ENNORA 4 KM NV VÄSTERVÅLA ....................................................................111
LÖNNMOSSEN 1 KM N VÄSTERVÅLA....................................................................................111
SKALLMOSSEN 1 KM NO VÄSTERVÅLA .................................................................................111
MÄRRSJÖTRÄSKET 2 KM NO VÄSTERVÅLA ............................................................................111
BARTJÄRNSMOSSA 3 KM NO VÄSTERVÅLA ............................................................................111
SUMPSKOG 500 M O VÄSTERVÅLA KYRKA 7 KM N VIRSBO.........................................................111
MYR MELLAN GRILLSJÖARNA 3 KM O VÄSTERVÅLA ................................................................111
SUMPSKOG 1,5 KM N HEDKÄRRA 3,5 KM SV FAGERSTA ............................................................111
MYR VID HALVARSBENNING 9,5 KM N FAGERSTA...................................................................111
PAJTMOSSEN 8 KM N FAGERSTA .........................................................................................111
BERGTJÄRNEN 4 KM NO FAGERSTA ....................................................................................111
KÄRRMOSSEN 7 KM OSO FAGERSTA ....................................................................................111
SVARTTJÄRN 6 KM O FAGERSTA .........................................................................................111
HAMMARTJÄRNARNA 5 KM ONO FAGERSTA..........................................................................111
STRAND O FLAXTJÄRN 5,5 KM SV KARBENNINGS KYRKA .........................................................111
KÄRR 1,2 KM NV STABÄCK 4,5 KM SV KARBENNING ................................................................112
SUMPSKOG 600 M O STAVSÄNGET 2,5 KM SV KARBENNINGS KYRKA ...........................................112
L. ÖTJÄRN 3 KM N FAGERSTA .............................................................................................112
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Objekt med mycket höga naturvärden (klass 1)
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MORBYMOSSEN 12 KM NNO
SKINNSKATTEBERG
11F 9J 01
Myrkomplex, 31 ha
Ingår i naturvårdsplan och myrskyddsplan för Sverige.
Delobj. 1
Topogent kärr
9 ha öppet
Element 1
Golv, 20 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning, lövskog. Fastmattekärr av
starr-ört-brunmosstyp. Fastmatta.
Element 2
Källa, 1 % av delobjektytan.
Element 3
Golv, 50 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av
starr brunmosstyp. Mjukmatta.
Element 4
Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S, fallax variant Mjukmatta.
Element 5
Drag, 20 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik
mossfattig typ. Lösbotten.
Delobj. 2
Svagt välvd mosse 5 ha skogsbevuxet
Element 1
Mosseplan, 70 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Element 2
Lägg, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S, fallax variant. Mjukmatta.
Delobj. 3
Sumpskog
17 ha. stark lokal påverkan
från dikning
Element 0
Kalla.
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MYR 600 MN MOREN 9,5 KM SSV FAGERSTA
11F 9I 02
Delobj. 1
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4
Delobj. 2
Element 1
Element 2
Element 3

Topogent kärr
2 ha
öppet.
Golv, 10 % av delobjektytan.
öppet lösbottenkärr.
Golv, 70 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.
Golv, 10 % av delobjektytan. Mjukm.kärr av starrmoss-brunmosstyp.
Back, 5 % av delobjektytan.
Sumpskog
1 ha
Svag lokal påverkan från dikning.
Golv, 50 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog
av örttyp.
Golv, 20 % av delobjektytan, 1-3 % krontäckning.
Fuktäng av gräs-lågstarrtyp.
Diffus kalla, 5 % av delobjektytan.

KÄRR 300 M V LINDBO 9,5 KM SSV FAGERSTA
11F 9I 06
Delobj. 1
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4

99
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Soligent kärr 1 ha
öppet
Golv, 30 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning. Källkärr.
Golv, 30 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning. Mjukmattekärr av starrvitmoss-brvnmosstyp.
Golv, 30 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning. Mjukm. kärr av ört-starrbrunmosstyp.
Källdrag, 5 % av delobjektytan.
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STORMOSSEN VID GODKÄRRA 11 KM NNO
SKINNSKATTEBERG
11F 8J 05
Myrkomplex, 63 ha
Ingår i naturvårdsplan 85. Ornitologiska värden
Delobj. 1
Excentrisk mossa 7 ha
Element 1
Randskog, 10 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Element 2
Sträng, 30 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning, barrskog. Ristuvmosse av S.
fuscumtyp.
Element 3
Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmattemosse av
tuvull-S. balticumtyp.
Element 4
Hölja, 10 % av delobjektytan. Mjukmattemosse av
vitag-kallgräs-S.majustyp.
Element 5
Lägg, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr
Delobj. 2
Svagt välvd mosse 22 ha skogsbevuxet
Element 1
Lägg, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr
Element 2
Randskog, 70 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Element 3
Tuva, 10 % av delobjektytan. Fastmattetyp.
Element 4
Hölja, 10 % av delobjektytan. Fastmattemosse
Delobj. 3
Topogent kär
14 ha öppet
Element 1
Golv, 70 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S, fallax variant Mjukmatta.
Element 2
Golv, 30 % av delobjektytan. Fastmattekärr av
tuvll-vitmosstyp
Delobj. 4
Topogent kärr
5 ha öppet.

Underelem. 1:
Delobj. 5
Element 1
Underelem. 1
Delobj. 6
Element 1
Element 2

1

1,5

km
2

Golv, 90 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av
olkjotrof typ
Mindre fläckar 10 % av delobjektytan.
Mjukmattekärr.
Topogent kärr
10 ha skogsbevuxet
Golv, 90 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog.
Golv, 10 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Tjärn
4 ha
Kantzon vid tjärn
10 % av delobjektytan.
Egentliga vassar saknas.
Gungfly, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp

KÄRR 1 KM NV ONSJÖ 7,5 KM S FAGERSTA
11F 9J 08
Delobj. 1
Element 1
Element 2
Element 3
Element 4

Soligent kärr
6 ha
glest trådtäckt
Naturligt översilad mark.
Golv, 40 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning, lövskog. Mjukmattekärr av
starr-vitmosstyp.
Golv, 30 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik
mossfattig typ.
Golv, 20 % av delobjektytan.
11-25 % krontäckning, blandskog. Granbjörkkärr.
Bäck, 5 % av delobjektytan.
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Bastmora
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Godkärra

Trehörningen

11G8A02
Kulflyten

11F8J07

Natura2000, myrskyddsplan avgränsning
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STORA KNIPMOSSEN 9 KM NO
SKINNSKATTEBERG

KULFLYTEN 13 KM VNV VlRSBO

11F 8J 07
Myrkomplex, 18 ha
Delobj. 1
Svagt välvd mossa 4 ha öppet
Element 1
Mosseplan, 90 % av delobjektytan, skogbevuxet,
barrskog..
Delobj. 2
Sumpskog 9 ha.
Element 1
Golv, 90 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog.
Delobj. 3
Topogent kärr
5 ha, öppet.
Element 1
Golv, 50 % av delobjektytan. Fastm.kärr av
tuvsäv-blåtåtel-vitmosstyp. Fastmatta.
Element 2
Golv, 50 % av delobjektytan. Fastmattekärr.
Element 3
Golv, 10 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av
intermediär typ

11G 8A 02
Koncentrisk mosse, 131 ha
Natura 2000 objekt, ingår i naturvårdsplan och myrskyddsplan för
Sverige. Ornitologiska värden.
Delobj. 1
Koncentrisk mosse 124 ha
glest trädtäckt
Element 1:
Lägg, öppet Fastmatta.
Element 2:
Lägg, öppet Mjukmatta.
Element 3:
Randskog, skogbevuxet, banskog.
Element 4:
Dråg, öppet
Element 5:
Göl, öppet.
Delobj. 2
Svagt välvd mosse 6 ha
glest trädtäckt
Element 1
Lägg
Element 2
Randskog.
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Källfallet

Vretarne

Södra
Dammsjön

11G7B08
Tjuvtjärnen
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Gladtjärnen

0

LÅNGMOSSEN 4,5 KM V VIRSBO
11G 7B 08
Myrkomplex, 87 ha
Delobj. 1
Svagt välvd mosse 14 ha skogsbevuxet
Element 1
Mosseplan, 70 % av delobjektytan
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Element 2
Lägg, 10 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning, lövskog. Fastmattekärr av
tuvullvitmosstyp.
Underelem. 2
Lägg, 10 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S, fallax variant
Delobj. 2
Tjärn
2 ha.
Element 1
Öppet vatten, 10 % av delobjektytan.
Flytbladsvegetation av gul näckrostyp.
Element 2
Golv, 5 % av delobjektytan. Egentliga vassar
saknas.

Delobj. 3
Element 1
Delobj. 4
Element 1
Underelem. 1
Element 2
Delobj. 5
Element 1
Element 2

0,25
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2

Topogent kärr
13 ha
Golv, 90 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av
intermediär typ
Topogent kärr
25 ha
Golv, 50 % av delobjektytan
11-25 % krontäckning, blandskog. Skogskärr.
Fastmatta.
Golv, 10 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning, lövskog. Mjukmattekärr,
starr-S.fallax-subsecundum var.
Golv, 50 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning, lövskog.
Mjukmattekärr
Topogent kärr
29 ha, öppet.
Golv, 70 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning, barrskog. Fastmattekärr av
tuv-vitmosstyp.
Golv, 30 % av delobjektytan. Mjukmattekärr,
starr-S,
fallax
variant.
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11G9B03

Bredatjärnen

B ruk sle
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11G8B06

Åmänningen

d

Norra
Landsberget

11G8B08
Folkhyttan

11G8B11
Hyttebosjön
0

KÄRR VID BREDATJARNEN 10 KM NV
VIRSBO KYRKA
11G 8B 06
Soligent kärr
Delobj. 1
Element 1
Element 2
Element 3

Soligent kärr
1 ha
Golv, 50 % av delobjektytan
4-10 % krontäckning
öppet fastmattekärr.
Golv, 30 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning
Mjukmattekärr av vitmosstyp.
Mosseplan, 10 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.

KÄRR 500 MN SVARTTJÄRNEN 8,5 KM NV
VIRSBO KYRKA
11G 8B O8
Soligent kärr, vegetationen är influerad av källvatten, naturligt
översilad mark. Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1
Soligent kärr
4 ha
Element 1
Golv, 70 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning. öppet fastmattekärr.
Element 2
Golv, 20 % av delobjektytan. Lösbottenkärr av rik
mossfattig typ.
Element 3
Bäck, 5 % av delobjektytan.

KÄRR 1,5 KM N KÄLLFALLET 7 KM VNV
VIRSBO
11G 8B 11
Soligent kärr, vegetationen år influerad av källvatten
Ingår i naturvårdsplan.
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0,25
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1
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Delobj. 1

Soligent kärr

Element 1

Golv, 40 % av delobjektytan
4-10 % krontäckning
Öppet fastmattekärr.
Golv, 20 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning.
Lösbottenkärr av rik mossfattig typ.
Golv, 20 % av delobjektytan,
>
25
%
krontäckning,
Barrblandsumpskog av ört-starrtyp.
Back, 5 % av delobjektytan.

Element 2
Element 3
Element 4

km
2

Vretarne

4 ha

barrskog.

KÄRR 1 KM SV DJUPNÄS 9 KM NV VIRSBO
11G 9B 03
Soligent kärr, naturligt översilad mark
Delobj. 1
Soligent kärr
6 ha
Element 1
Golv, 20 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Element 2
Golv, 40 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning.
Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtelvitmosstyp.
Element 3
Golv, 10 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning
Fastm.kärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-brunmosstyp.
Element 4
Golv, 20 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.
Element 5
Golv, 10 % av delobjektytan
Öppet lösbottenkärr.

Saxen
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12F0J06

12F0J03

12F0J08

Hedtjärnen

Eskiln

Hedkärra

11F9J07
0

SUMPSKOG 200 M SO RÖNNINGEN 5,5 KM SV
FAGERSTA
11F 9J 07
Sumpskog, 6 ha
Delobj. 1
Element 1
Element 2

Sumpskog
Golv, 90 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, blandskog. Sumpblandskog
av örttyp.
Källa, 5 % av delobjektytan
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SUMPSKOG VID SILVBERGSLED 2 KM SV
FAGERSTA
12F 0J 06
Riksintresse för naturvården Naturligt översilad mark..
Delobj. 1
Sumpskog
3 ha.
Element 1

SUMPSKOG 1,5 KM NNO HEDKÄRRA

Element 2

12F OJ 03
Riksintresse för naturvården.
Delobj. 1
Sumpskog
2 ha.
Vegetationen är influerad av källvatten, naturligt översilad mark.
Element 1
Golv, 80 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Element 2
Back, 5 % av delobjektytan.

Element 3
Element 4
Element 5

Golv, 30 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Golv, 30 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, alskog. Alkärr.
Golv, 10 % av delobjektytan,
11-25 % krontäckning, blandskog. Skogskärr.
Bäck, 5 % av delobjektytan.
Källa, 5 % av delobjektytan.

KÄRR 1 KM NO HEDKÄRRA
12F 0J 08
Delobj. 1
Soligent kärr
1 ha
Glest trädtäckt, naturligt översilad mark.
Element 1
Golv, 50 % av delobjektytan,
11-25 % krontäckning, blandskog. Tallkärr av
intermediär vitmosstyp.
Element 2
Golv, 30 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning.
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.
Element 3
Golv, 10 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning.
Öppet lösbottenkärr.

104

d en

le
ks

Br

Norbergs kommun

u

12F1J03
Lilla Älgsjön

12F1J09
12F1J08

uk
Br

sle

d en

Kolarbysjön

SUMPSKOG VID LILLA ÄLGSJÖNS ÖSTRA
SPETS

Element 2

12F 1J 03
Naturligt översilad mark.
Delobj. 1
Sumpskog
1 ha.
Element 1
Golv, 70 % av delobjektytan,
> 25 % krontäcking, blandskog. Sumpblandskog
av örttyp.
Element 2
Golv, 30 % av delobjektytan. Källkärr.

Element 3
Element

MYRKOMPLEX SÖDER OM LILLA ÄLGSJJÖN

MYRKOMPLEX SÖDER OM LILLA ÄLGSJJÖNS
UTLOPP

12F 1J 09
Naturligt översilad mark.
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.

12F 1J 08
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Delobj. 1
Topogent kärr
2 ha.
Element 1
Golv, 40 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning. öppet sumpkärr.
Element 2
Golv, 30 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning
Sumpkårr av högstarr-örttyp.
Element 3
Golv, 20 % av delobjektytan,
11-25 % krontäckning, blandskog.

Delobj. 1
Element 1

Delobj. 2
Element 1

Element 3

Element 2
Element 3

Delobj. 3
Element 1
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Topogent kärr
2 ha
Golv, 30 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning
Mjukmattekärr av starr-vitmossbrunmosstyp.
Källdråg, 30 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning Källkärr.
Golv, 40 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning
Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.
Sumpskog
3 ha.
Golv, 30 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
ristyp.

Delobj. 2
Element 1
Element 2

Element 4
Element 5
Element 6

Golv, 30 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Bäck, 5 % av delobjektytan.
Golv, 30 % av delobjektytan,
25 % krontäckning, lövskog. Sumpbjörkskog av
örttyp.

Sumpskog
1 ha.
Golv, 90 % av delobjektytan,
>25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Topogent kärr
2 ha.
Golv, 20 % av delobjektytan,
4-10 % krontäckning
Fastmattekärr av starr-ört-brunmosstyp.
Golv, 10 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning Lösbottenkärr av rik
mossfattig typ.
Golv, 10 % av delobjektytan,
1-3 % krontäckning
Fastattekärr av tuvsäv-blåtåtel-vit-bnjnmosstyp.
Golv, 20 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning
Mjukmattekärr av starr-vitmoss-brunmosstyp.
Golv, 20 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Tallmosse av
skvattramtyp.
Golv, 20 % av delobjektytan,
>
25
%
krontäckning,
barrskog
Sumpgranskog
av
högörttyp.

Igeltjärnen

12G0B08
Libergen
Hyttsvedet

Sundbo
Dammsjön

Ombenning
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KÄRR 2 KM VNV OMBENNING 6 KM OSO
FAGERSTA
12G OJ 08
Soligent kärr, naturligt översilad mark.
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1
Sollgent kärr
1 ha
Element 1
Golv, 50 % av delobjektytan
1-3 % krontäckning
Mjukmattekärr av starr-vitmosstyp.
Element 2
Golv, 20 % av delobjektytan,
> 25 % krontäckning, barrskog. Sumpgranskog av
högörttyp.
Element 3
Golv, 10 % av delobjektytan.
Öppet lösbottenkärr.
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Våtmark klass 2 fram
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Våtmark bak
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Objekt med högt naturvärde (klass 2)
(för geografiskt läge se temakarta Våtmarker)
SUMPSKOG 1,5 KM VNV FANTEBO 8 KM NO
SKINNSKATTEBERG
11F 8J 08
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha.

KÄRR 600 M NO SÄVTJRNEN )15 KM VNV VIRSBO
KYRKA
11G 8A 10
Delobj 1 Soligent kärr
1 ha

KÄRR 700 M SV HÖGBYN 7,5 KM SV FAGERSTA
11F 9I 03
Ingår i naturvårdsplan
Delobj. 1Soligent kärr
2 ha

LANDMOSSARNA 6 KM VSV VÄSTERVÅLA
11B 8B 02
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr
Delobjekt 3 Sumpskog

KÄRR 1,5 KM NV MOREN 9,5 KM SSV FAGERSTA
11F 9I 04
Delobj. 1 Soligent kärr
1 ha
SUMPSKOG 100 MN SKRIKBO 8 KM SV FAGERSTA
11F 9J 06
Riksintresse för naturvården
Delobj. 1 Sumpskog
3 ha
Naturligt översilad mark.
Delobj. 2 Topogent kärr
1 ha
SUMPSKOG 1,5 KM S ONSJÖ 10 KM S FAGERSTA
11F 9J 09
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1 Sumpskog
2 ha
Delobj. 2 Topogent kärr
2 ha
Delobj. 3 Sumpskog
3 ha
RÖMOSSEN 2,5 KM VSV VIRSBO
11G 7C 02
Delobj. 1 Svagt välvd mosse
Delobj. 2 Topogent kärr
Delobj. 3 Topogent kärr
Delobj. 4 Topogent kärr

25 ha
7 ha
12 ha
9 ha

KÄRR PÅ KUNGSHAGSBERGET 2 KM NV VIRSBO
11G 7C 05
Delobj. 1 Soligent kärr
1 ha
STORMOSSEN 12 KM VNV VlRSBO
11G 8A 03
Delobj. 1Koncentrisk mosse
L. TREHÖRNINGEN 11 KM VNV VIRSBO
11G 8A 04
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Tjärn
S. MORSJÖN 5 KM SSV ÅVESTBO
11G 8A 09
Delobj 1 Svagt välvd mosse
Delobj 2 Tjärn
Delobj 3 Topogent kärr

109

KÄRR 700 M V VÄSTANSJÖ 5 KM NV VIRSBO
11G 8B 03
Ingår I naturvårdsplan.
Delobj. 1 Topogent kärr
1 ha
SUMPSKOG VID S1GSJÖN 8,8 KM VNV VIRSBO
KYRKA
11G 8B O4
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha.
HYTTEBOMOSSEN 9 KM VNV VIRSBO
11G 88 O5
Delobj. 1 Topogent kärr

8 ha
11 ha
8 ha

1 ha

KÄRR 1,1 KM N HYTTEBO 9 KM NV VIRSBO
11G 8B 07
Delobj. 1 Topogent kärr
1 ha
Naturligt översilad mark.
KÄRR 300 ONO SVARTTJÄRNEN 8 KM NV VIRSBO
KYRKA
11G 8B O9
Delobj. 1 Soligent kärr
1 ha
Naturligt översilad mark
KÄRR PÅ LANDSBERGET 8 KM NV VIRSBO
11G 8B 1O
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1Topogent

42 ha

9 ha
1 ha

8 ha
5 ha
4 ha

KÄRR S SVARTTJÄRN 8 KM VNV VIRSBO
11G 8B 12
Delobj. 1 Soligent kärr

kärr
1 ha

1 ha

ÅMOSSEN 1,5 KM NV VIRSBO
11 8C 02
Våtmarkskomplex, 68 ha
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1 Topogent kärr
21 ha
Delobj. 2 Topogent kärr
8 ha
skogsbevuxet
Delobj. 3 Mad vid vattendrag
21 ha
Svag generell påverkan från vattenreglering.
Delobj. 4 Flytbladsvegetation
7 ha
Delobj. 5 Sumpskog
10 ha

ORRSJÖMOSSEN 1,5 KM NV VIRSBO
11G 8C 03
Våtmarkskomplex, 50 ha
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1 Sumpskog
Delobj. 2 Topogent kärr
Delobj. 3 Mad vid vattendrag
Delobj. 4Svagt välvd mosse

6 ha
5 ha
6 ha
33 ha

SUMPSKOG 800 M ONO HJORTBO 13,5 KM NV
VIRSBO
11G 9A 07
Delobj. 1 Sumpskog
2 ha
Naturligt översilad mark.
KÄRR 900 M N TÄKTBYN 13 KM NV VIRSBO
11G 9A 08
Ingår i naturvårdsplan.
Delobj. 1 Topogent kärr
2 ha
SUMPSKOG 600 M N HEDKÄRRA 4 KM SV
FAGERSTA
12F OJ 02
Riksintresse för naturvården. Naturreservat.
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha
Naturligt översilad mark.

KÄRR 500 M SO VATTENVERKET 3,5 KM VSV
FAGERSTA
12F 0J 05
Delobj. 1 Topogent kärr
1 ha
KÄRR O RÄVBERGET 3 KM VNV FAGERSTA
12F OJ 07
Ingår i naturvårdsplan, riksintresse för naturvården.
Delobj. 1 Topogent kärr
3 ha
Nnaturligt översilad mark.
KÄRR 500 M SO MELING 2 KM O FAGERSTA
12G 0A 03
Delobj 1 Topogent kärr
2 ha
KÄRR V BRUDEN 4 KM O FAGERSTA
12G 0A 04
Delobj 1 Topogent kärr

2 ha

KÄRR 500 M N OMBENNING 8 KM OSO FAGERSTA
12G OB O9
Delobj. 1 Topogent kärr
6 ha
Större förekomst av döda träd, naturligt översilad mark.
SUMPSKOG S KOLARBYN 4 KM N FAGERSTA
12G 1A 06
Delobj 1 Sumpkog
8 ha

Objekt med måttligt naturvärde (klass 3)
VITMOSSTJÄRN 11 KM NNO SKINNSKATTEBERG
11F 8J 06
Delobj. 1Svagt välvd mosse
13 ha
Delobj. 2 Tjärn
1 ha.
SUMPSKOG 1,5 KM VNV FANTEBO 8 KM NO
SKINN-SKATTEBERG
11F 8J 08
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha
KÄRR 150 M V LINDBO 9,5 KM SSV FAGERSTA
11F 9I 05
Delobj. 1 Topogent kärr
2 ha
MORTORPSMOSSEN 8 KM SV FAGERSTA
11F 9J 02
Delobj. 1 Svagt välvd mosse
HEDTJÄRNEN 5 KM SV FAGERSTA
11F9J 03
Våtmarkskomplex, 24 ha
Delobj. 1 Topogent kärr
Delobj. 2 Limnogen strandsumpskog
FLYTEN 6,5 KM V VIRSBO
11G 7B 03
Myrkomplex, 153 ha
Delobj. 1 Tjärn
Delobj. 2 Svagt välvd mosse
Delobj. 3 Topogent kärr
Delobj. 4 Topogent kärr
BJÖRSMOSSEN 3 KM V VIRSBO
11G 7C 01
Myrkomplex, 17 ha
Delobj. 1 Svagt välvd mosse

1 ha

19 ha
5 ha

Delobj. 2 Topogent kärr
Delobj. 3 Topogent kärr
EKEDALSMOSSEN 1,5 KM SV VIRSBO
11G 7C 03
Kärrkomplex, 26 ha
Delobj. 1 Topogent kärr
Delobj. 2 Topogent kärr

5 ha
5 ha

11 ha
15 ha

ÖV. STENDAMMEN 10 KM VSV VÄSTERVÅLA
11G 8A O1
Kärrkomplex, 7 ha
Delobj. 1 Topogent kärr
3 ha
Delobj. 2 Tjärn
2 ha
Delobj. 3 Topogent kärr
2 ha
DAMMEN 13 KM VNV VIRSBO
11G 8A 07
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr

4 ha
7 ha

SKINNARKÄRRET 14 KM V VIRSBO
11G 8A 08
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Sumpskog

9 ha
7 ha

6 ha
107 ha
12 ha
27 ha

7 ha
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MYR 50 M NV KÄLLFALLET 8 KM SV VÄSTERVÅLA
11G 8B 01
Delobj 1Topogent kärr
4 ha
Delobj 2Sumpskog
6 ha

BARTJÄRNSMOSSA 3 KM NO VÄSTERVÅLA
11G 9C 05
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr
Delobj 3 Svagt välvd mosse
Delobj 4 Tjärn

TEGVIKEN 5 KM SSV VÅSTERVÅLA
11G 8C 01
Sjöstrand
Delobj. 1 Mad vid sjö
Delobj. 2 Limnogen strandsumpskog
Delobj. 3 Strandäng

SUMPSKOG 500 M O VÄSTERVÅLA KYRKA 7 KM N
VIRSBO
11G 9C 06
Delobj 1 Sumpskog
1 ha

13 ha
3 ha
6 ha.
4 ha

ÖSTER MURSJÖN 4 KM N VIRSBO
11G 8C 06
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Sumpskog

7 ha
8 ha

STORMOSSEN 5 KM NNO VIRSBO
11G 8D 02
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr
Delobj 3 Topogent kärr

9 ha
14 ha
4 ha

ÅN VID ÅVASTBO 13,5 KM NV VIRSBO
11G 9A 02
Delobj 1 Mad vid vattendrag
Delobj 2 Mad vid sjö

14 ha
12 ha

MYR N MÖATJÄRNEN 10 KM NV VIRSBO
11G 9A 03
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Tjärn
RÖMOSSEN 14 KM N GUNNILBO
11G 9A 04
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Sumpskog

5 ha
2 ha

6 ha
8 ha

STRAND VID NÄSET 5 KM V VÄSTERVÅLA
11G 9B 01
Våtmarkskomplex 16 ha
Delobj. 1 Mad vid sjö
5 ha
Delobj. 2 Topogent kärr
5 ha
Delobj. 3 Sumpskog
6 ha
KÄRR 12 KM VNV DJUPNAS 9,5 KM NV VIRSBO
11G9B02
Delobj. 1 Topogent kärr
1 ha
SUMPSKOG NO ENNORA 4 KM NV VÄSTERVÅLA
11G9B04
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha
LÖNNMOSSEN 1 KM N VÄSTERVÅLA
11G 9C 01
Myrkomplex, 15 ha
Delobj. 1 Svagt välvd mosse
Stark lokal påverkan från dikning, kraftledning
Delobj. 2 Sumpskog
SKALLMOSSEN 1 KM NO VÄSTERVÅLA
11G 9C 02
Delobj 1 Svagt välvd mosse

10 ha
5 ha

14 ha

MÄRRSJÖTRÄSKET 2 KM NO VÄSTERVÅLA
11G 9C 04
Delobj 1 Topogent kärr
4 ha
Delobj 2 Topogent kärr
13 ha
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MYR MELLAN GRILLSJÖARNA
VÄSTERVÅLA
11G 9D 05
Delobj 1 Svagt välvd mosse
Delobj 2 Topogent kärr
Delobj 3 Topogent kärr

3

7 ha
4 ha
6 ha
3 ha

KM

O

9 ha
5 ha
6 ha

SUMPSKOG 1,5 KM N HEDKÄRRA 3,5 KM SV
FAGERSTA
12F OJ 04
Riksintresse för naturvården
Delobj. 1 Sumpskog
1 ha
MYR VID HALVARSBENNING 9,5 KM N FAGERSTA
12F 2J 01
Kärrkomplex. 12 ha
Delobj. 1 Topogent kärr
3 ha
Delobj. 2 Topogent kärr
7 ha
Delobj. 3 Tjärn
2 ha
PAJTMOSSEN 8 KM N FAGERSTA
12F 2J 02
Delobj. 1 Svagt välvd mosse
BERGTJÄRNEN 4 KM NO FAGERSTA
12G 0A 01
Delobj 1 Svagt välvd mosse
Delobj 2 Topogent kärr
Delobj 3 Tjärn
4 ha

10 ha

6 ha
6 ha

KÄRRMOSSEN 7 KM OSO FAGERSTA
12G 0B 01
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr
Delobj 3 Sumpkog

2 ha
5 ha
2 ha

SVARTTJÄRN 6 KM O FAGERSTA
12G 0B 03
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Sumpskog
Delobj 3 Svagt välvd mosse
Delobj 4 Tjärn

5 ha
4 ha
3 ha
6 ha

HAMMARTJÄRNARNA 5 KM ONO FAGERSTA
12G 0B 04
Delobj 1 Svagt välvd mosse
22 ha
Delobj 2 Tjärn
6 ha
STRAND O FLAXTJÄRN 5,5 KM SV KARBENNINGS
KYRKA
12G 0C 04
Delobj 1 Sjöstrand
1ha

KÄRR 1,2 KM NV
KARBENNING
12G 0C 04
Delobj 1 Topogent kärr

STABÄCK

4,5

KM

SV

L. ÖTJÄRN 3 KM N FAGERSTA
12G 1A 01
Delobj 1 Topogent kärr
Delobj 2 Topogent kärr

2 ha
6 ha

1 ha

SUMPSKOG 600 M O STAVSÄNGET 2,5 KM SV
KARBENNINGS KYRKA
12G 0C 06
Delobj 1 Sumpskog
1 ha
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Ordlista
Detritus

Fint sönderfallande eller förmultnande rester av växter och djur som i
vatten ofta avlagras i form av dy eller gyttja.

Diversitet

Variationsrikedomen bland levande organismer, detta innefattar
mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Gley

Tung ofta vattendränkt lera

Habitat

Habitat är inom biologin en miljö där en viss växt- eller djurart kan leva.

Hydrofila växter

Vattenälskande växter. Motsatsen till hydrofil är hydrofob.

Impediment

Impediment är benämning på mark som är olämplig för skogs- eller
jordbruk, till exempel berghällar, kärr, fjäll. Inom skogsbruket
definieras all mark som har en lägre produktionsförmåga än 1m3sk/ha
och år som impediment.

Kärr (Rik/fattig)

Kärr är en typ av våtmark. Vattnet i kärr kommer åtminstone till viss
del från den anslutande fastmarken. De näringsämnen som därmed
finns tillgängliga sätter sin prägel på vegetationen. Kärr kan vara allt
mellan näringsfattiga och extremt rika.
Läran om rumsligt mönster och processer i landskapsskalan.

Landskapsekologi
Luckigheten

Ett mått på trädens fördelning över en yta. En hög luckighet innebär att
träden finns mer koncentrerade till vissa delar av beståndet medan
andra delar är öppna.

Låga

Gammal på marken liggande trädstam.

Ruderat

Skräpmark som ofta störs av mänsklig verksamhet. Detta gör att
marken ofta ligger öppen, utan täckande växtlighet. (Överkurs från
latinets rudera ruin)

Rödlista

En rödlista är en förteckning över de arter vars framtida överlevnad i
landet inte är säker. Rödlistan är därmed ett mycket viktigt instrument i
naturvårdsarbetet.

Signalart

Ett begrepp man använder för arter som fungerar som indikatorer när
man söker urskilja biotoper med höga naturvärden. Förekomsten av en
eller flera signalarter är ofta tecken på att biotopen är avvikande och
därmed kan vara en nyckelbiotop. Signalarter används som ett
hjälpmedel när man inventerar nyckelbiotoper och man har satt upp
vissa kriterier för att en art ska kallas för signalart.

Skiktning

Trädens höjdvariation inom ett bestånd.

Störningsdynamik Dynamik som ändra strukturen eller processer i landskapet, exempelvis
stormar, insektsangrepp, brand m.m.
Överståndare
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Träd som är väsentligt äldre/större än beståndet i övrigt.
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