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om Igeltjärnsbergets naturreservat
utfärdad den 1 juni 1994
Länsstyrelsen beslutade den i juni 1994 med stöd av 7 §naturvårdslagen att avsätta
Igeltjärnsbergets naturreservat.
Uppgifter om naturreservatet
Kommun:
Sandviken
Församling:
Storvik
Fastighet:
Övre Storvik 6:2
Lägesbeskrivning: Ca 4 km väster om Storvik och 1,5 km norr om Sälgsjön kordinater;
x=67 17,1, y= 1535,1
Gränser:
Reservatets gränser framgår av karta i ärendet samt till beslutet fogad karta,
bilaga 1
Areal:
6,4 ha
Förvaltare:
Kommunen
Ägare:
Staten, jordfonden

Beskrivning av naturreservatet
Igeltjärnsberget utgöres av ett höjdområde i nordvästlig-sydostlig riktning. Högsta delarna utgör
berg i dagen vilka omges av hårt svallad morän med tydligt system av strandvallar i sluttningarna.
Markytan är jämn och bloekfattig.
I de högre belägna områdena är skogsmarken mindre bördig vilket gynnar tallen. Här produceras
tallvirke av hög kvalitet.
Reservatet, som ligger inom denna del av Igeltjärnsberget, består av 150— 200-årig, ca 18 meter
hög tallskog med underväxt av senvuxen gran av klena dimensioner. Enstaka tallar är mer än 200
år gamla. Skogsbilden tyder på att röjning och gallring företagits för länge sedan, men av detta
syns inga spår. Skogen är påtagligt “orörd”.
Många tallar är angripna av tallticka, vilken leder till att kärnvirket ruttnar. Denna miljö gynnar
hackspettarnas boproduktion och näringssök vilket många hål i tallarna vittnar om. Ugglor och
andra fåglar har i andra hand nytta av dessa hålträd.

Områdets betydelse och behov av skydd och vård
Den gamla skogen är en representativ men i länet sällsynt typ av skog på torr, svallad morän.
Skogen är av stor betydelse för hålbyggande och hållevande arter. Områdets gamla tallar och
orördheten är en sevärdhet och värdefull tillgång för friluftslivet.
Områdets naturvärden skulle förringas om skogsbruk och andra arbetsföretag fick bedrivas där.
Det är därför motiverat att skydda området och förklara det som naturreservat.
Länsstyrelsens beslut
Det beskrivna området vars avgränsning framgår av kartan till beslutet, bör av skäl som nämnts
skyddas och vårdas. Länsstyrelsen förklarar därför, med stöd av 7 § naturvårdslagen området som
naturreservat.
Ändamålet med naturreservatet skall vara att bevara ett skogsområde som är av betydelse för
kännedomen om landets natur, som en sevärdhet och av betydelse för friluftslivet.
Föreskrifter
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. utöver vad som anges i skötselplanen bedriva skogsbruk, avverka skog eller ta ved.
2. företa åtgärder som avses i plan- och bygglagen 8 kap i §.
3. bedriva täkt, dika, schakta, tippa eller fylla ut områden.
4. anlägga ny väg eller stig.
5. anordna upplag.
6. dra fram mark- eller luftledning.
7. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för terrängskoter vid anläggning av skidspår.
8. spridakemiskaellerbiologiska bekämpningsmedel, gödselpreparat eller kalk.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot sedvanlig jakt inom området.
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att man utför de
åtgärder som framgår av skötselplanen.
Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. framföra motordrivet fordon i området.
2. göra upp eld.
3. ta ved eller göra åverkan på skogen, busk- eller markvegetationen.
Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1. Länsstyrelsen fastställer föreskrifterna omnaturvårdsförvaltningen, vilka framgår av
skötselplanen.
2. Kommunen skall vara naturvårdsförvaltare.
3. Naturreservatet skall märkas ut enligt svensk standard.
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