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BESLUT
Länsstyrelsen i Kopparbergs län förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822; omtryckt 1991:641) ett område, som avgränsas med innerkanten av en kraftigt punktstreckad linje på
bifogad beslutakarta, bilaga, som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara naturreservatet Krakelandet.
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett naturskogsområde med av människan föga påverkat ekosystem i väsentligen
orört och ostört tillstånd. Skogen i området skall få utvecklas
fritt.
Ändamålet är också att, i den mån det inte strider mot bevarandeintresset, ge möjlighet till vetenskaplig forskning och
friluftsliv i orörd natur.
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen (1976:484, omtryckt
1987:339, 9 § därefter ändrad 1991:1165) vilka anges nedan.
A. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNINGAR I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER FASTIGHETER INOM NATURRESERVATET
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

uppföra helt ny byggnad eller anläggning,
jaga annat än älg, rådjur, räv eller hare,
anlägga väg,
anlägga mark- eller luftledning,
bedriva täkt av något slag,
borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa,

7. dika, dämma eller vidta vattenreglering,
8. plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter,
9. skogsgödsla, använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på land eller i vatten,
10. fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller
vidtaga någon skogsvårdsåtgärd,
11. framföra motordrivet fordon i terrängen med följande undantag:
- körning får ske av naturvårdsförvaltare vid tillsyn och
förvaltning,
- uttransport av fälld älg får ske under förutsättning att
endast lättare dragfordon med lågt marktryck användes.
Utan länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att
12. sprida ut kalk i vatten eller på land,
Föreskrifterna utgör inget hinder mot de åtgärder som behövs
vid tillsyn och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose ändamålet med reservatet som är angivna i bifogad skötselplan, bilaga 3.
Punkt A9 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet
som följd av att - i enlighet med reservatsföreskrifterna - åtgärder för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inte
vidtagits inom reservatet, bedöms frågan om ersättning härför
enligt skadeståndsrättsliga regler. Vid exceptionella insektsskador på omkringliggande skog förbinder sig länsstyrelsen att
överväga att vidta bekämpningsåtgärder även inom reservatet.
B. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSLAGEN ANGÅENDE MARKÄGARES OCH ANNAN SAKÄGARES SKYLDIGHET ATT TÅLA VISST INTRÅNG
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åtgärder vidtas inom området som framgår av bifogad skötselplan.
C. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 10 § NATURVÅRDSLAGEN OM VAD ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTAGA INOM RESERVATET
Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att
1. göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
2. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd
och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar
och lavar,
3. göra upp eld,
4. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,

5. framföra motordrivet fordon i terrängen,
6. tälta,
7. fånga eller insamla djur.
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
8. bedriva militär övningsverksamhet,
9. bedriva kommersiell verksamhet.
D. FÖRESKRIFTER MED STÖD AV 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN RÖRANDE
NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN AV RESERVATET
1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen m.m. som framgår av skötselplanen.
2. Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelsen i Kopparbergs
län.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
I Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets urskogsinventering 1981
bedömdes Krakelandet äga högsta bevarandevärde, klass I. Området har klassats som riksintresse för naturvård.
Inför Domänverkets bolagisering träffades 1991 en överenskommelse mellan Statens naturvårdsverk och Domänverket om områden
som på grund av höga naturvärden fortsättningsvis skall kvarbli
i statens ägo. En förteckning över "oskyddad domänmark", där
bland annat Krakelandet ingick, upprättades i anslutning till
överenskommelsen. Genom riksdagsbeslutet om bolagisering fastställdes att ersättning enligt naturvårdslagen ej skall utgå.
Fastighetsbildning pågår för närvarande,
Länsstyrelsen sände under december 1994 ett förslag till beslut samt förslag till skötselplan på remiss. Enligt förslagen
skulle endast jakt på älg, räv, rådjur och hare vara tillåten
i reservatet. Dalarnas Jaktvårdsförbund, AssiDomän AB samt
Statens Fastighetsverk framhöll i sina remissvar att jakt utan
inskränkningar samt eldning vid älgjakt borde vara tillåten i
reservatet. Övriga remissinstanser tillstyrkte förslaget i sin
helhet.
MOTIVERING TILL BESLUTET
Liknande urskogsartade områden med våtfräken-ristyp i fältskiktet som förekommer vid Krakelandet är mycket sällsynta i regionen. Områdets i övrigt rika flora och fauna är också mycket
värdefull.
Enligt förslagen är eldning tillåten för sakägare till exempel
jakträttsinnehavare, dock är eldning förbjuden för allmänheten.

När det gäller inskränkningar i jaktutövandet vidhåller länsstyrelsen bedömningen att endast jakt på älg, räv, rådjur och
hare skall vara tillåten inom reservatet. Med tanke på skogsbeståndets ovanliga naturförhållanden kan reservatet tjäna som
reproduktionslokal och fristad för skogshönsfågel.
En närmare beskrivning av området ges i bifogad skötselplan.
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljö- och naturresursdepartementet, blankett 2:1.
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding Gunnar Björk jämte ledamöterna Hans Andersson,
Ann-Christine Dåderman, Peter Hultqvist, Kenneth Johansson,
Åke Johansson, Margareta Jonback, Eva Kungsmark, Elisabeth
Lindén-Brandt, Lena Ludvigsson-Olafsen, Nils Nilsson, Bengt
Nylund, Lennart Sacrédeus, Nicke Welin-Berger och Birgitta
Örjas.
I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Leif
Svensson, rättsenhetschef Inger Eriksson, lantbruksdirektör
Eva Wikman, bitr miljövårdsdirektör Björn Risinger, miljövårdsdirektör Stig-Åke Svenson och förste byråsekreterare Jan
Larspers, föredragande.

Gunnar Björk

Jan Larspers
Bilagor:
1. Översiktskarta
2. Beslutskarta
3. Skötselplan
4. Registeruppgifter
5. Hur man överklagar, blankett 2:1
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-------I

ALLMÄN BESKRIVNING

1

Administrativa data
(Se registeruppgifter)

2

Grunden för beslutet samt föreskrifter
(Se reservatsbeslutet)

3

Översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden

3.1
Naturförhållanden
Krakelandet ligger en mil nordost om Särna. Området sluttar
svagt mot sydväst och domineras i öster av en vidsträckt myr
som omges av låga skogsbevuxna moränryggar. Myren utgörs till
största delen av ett strängflarkkomplex som är tvärorienterat
i förhållande till marklutningen.

Väster om myren finns ett skogsområde med väl sluten barrblandskog. Granen överväger i antal gentemot tallen. Skogen är lågvuxen och träden har trots hög ålder klena dimensioner. Området
bär spår från en äldre avverkning. Skogen är dock endast måttligt genomhuggen. Vid åldersbestämningar av träden har 400åriga tallar och 200-åriga granar påträffats. Torrträd och lågor förekommer rikligt i området. Såväl levande som döda träd
uppvisar spår efter skogsbränder.
Södra delen av området, där våta partier överväger, har ett väl
utbildat buskskikt med gråal, björk, sälg och en. Floran är
förhållandevis rik med inslag av exempelvis Kung Karls spira,
fjällskråp och brudborste. Ett stort antal hotade lavar och
vedsvampar förekommer tack vare den rika tillgången på död ved
i olika stadier av nedbrytning. På torrträd har varglav påträffats.
3.2
Nuvarande markanvändning
Jakt är den enda form av markanvändning som förekommer i området.
3.3
Tillgänglighet
Strax öster om området går en skogsbilväg varför området är
lättillgängligt.
3.4
Slitage- och störningskänslighet
En reservatsbildning torde inte medföra någon större besöksfrekvens i denna typ av reservat. Ur slitagesynpunkt föreligger
i dagsläget inga behov av restriktioner för besökare.
3.5
Källuppgifter
Lundqvist, R.: Urskogar och fjällurskogar i Kopparbergs län.
Opubl. rapport på länsstyrelsen.
Naturvårdsprogram för Kopparbergs län. Länsstyrelsen N 1988:1.
Våtmarker i Kopparbergs län. Länsstyrelsen LSTY/W/MVE-90-0002.
II

PLANDEL

1

Disposition och skötsel av mark och vatten

1.1
Övergripande mål
Det övergripande målet med reservatets skötsel skall vara att
bevara den nuvarande naturmiljön.
1.2

Generella riktlinjer och åtgärder

1.2.1
Hävd av skogsområde
Skogen skall få utvecklas fritt. Inget skogsbruk skall bedrivas
i området.

1.2.2
Jakt
Endast jakt på älg, rådjur, räv och hare skall vara tillåten i
reservatet.
1.2.3
Skogsbrand
Spontant uppkomna bränder skall släckas enligt gällande brandlagstiftning. Skogen i området är präglad av brandens inverkan.
Kännedom om brandens betydelse för ett stort antal växt- och
djurarters fortbestånd har på senare tid ökat. Med tiden bör
det övervägas om ett visst utrymme för avbränning i området kan
anses vara motiverad.
1.2.4
Utmärkning av reservatets gräns
Utmärkning av reservatets gräns skall utföras enligt svensk
standard SIS 031522 och enligt Naturvårdsverkets anvisningar.
2

Anordningar för rekreation och friluftsliv

2.1
Övergripande mål
Ändamålet med reservatet är främst att bevara de botaniska och
zoologiska värdena.
2.2
Riktlinjer och åtgärder
Efter markägarmedgivande anordnas mindre parkering och uppsätts
en informationstavla efter den väg som löper väster om reservatet. Från parkeringen mot reservatsgränsen markeras en stig. I
övrigt skall inga anordningar för det rörliga friluftslivet
tillskapas i området.
3
Tillsyn
Förvaltarens tid för tillsyn av reservatet beräknas omfatta ett
dagsverke per år.
4

Finansiering av naturvårdsförvaltningen

Allmänt
Kostnader som redovisas bygger på uppskattningar och på 1994
års prisnivå. Dagsverkskostnaden 1.500 kr avser lönekostnader,
kostnad för arbetsledning m.m. Därtill kommer materialkostnader
inklusive utrustning, hyror m.m.
Engångsåtgärderna bör kunna genomföras på sikt med statliga
beredskapsmede. De årliga tillsyns- och underhållskostnaderna
belastar anslaget "vård av naturreservat m.m.".
Engångsåtgärder:
Utmärkning av reservatets gräns och
uppsättning av informationstavla,
10 dv á 1.500 kr
Materialkostnader

15.000:15.000:-

Totalt engångsåtgärder 30.000:Tillsyn och underhåll:
Tillsyns- och underhållskostnader
1 dv á 1.500 kr
Materialkostnader
Totalkostnad/år

1.500:2.000:3.500:-

*******************************
LÄNSSTYRELSEN
DALARNA
Miljövårdsenheten

REGISTERUPPGIFTER

Bilaga 4
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET KRAKELANDET
Namn:
Kommun:
Läge:
Kartblad:
Gräns:

Fastigheter:
Naturvårdsförvaltare:
Markägare:
Areal:
Naturtyper:
Landskapstyp:
Naturgeografisk region:
Skyddsmotiv:
Skyddsföreskrifter:
Skyddsföreskrifter
produktiv skogsmark:
Planerade anläggn.:
Skötselplan:
Inventeringar:

Naturreservatet Krakelandeet
Älvdalen
Ca 10 km nordost om Särna
Ekonomiska kartan 16D 0-1, c-d
Innerkanten på den kraftigt punktstreckade linjen på bifogad beslutskarta,
bilaga 2
Del av Östra Fjäten 1:1
Länsstyrelsen
Domänfonden
210 ha
Barrskog 110 ha, myr 100 ha
Skogs- och myrlandskap
Förfjällsregion med huvudsakligen
nordlig boreal vegetation
Botaniska, zoologiska
Indispensabla: A1-A11,
Dispensabla: A12
A9, A10
Informationstavla
Föreskrifter under D
Se källuppgifter i skötselplanen

