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 Enligt sändlista 

Bildande av Gallsjömossens naturreservat i Strängnäs kommun 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808,MB) beslutar Länsstyrelsen att förklara 

det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat, med 

föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Reservatets gränser märks ut i fält. 

 

I enlighet med 3 § förordning (1998:1 252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

fastställer Länsstyrelsen bifogad skötselplan (bilaga 2) med mål, riktlinjer och åtgärder 

för reservatets skötsel och förvaltning. 

 

Reservatets namn ska vara Gallsjömossens naturreservat.   

Uppgifter om naturreservatet  
 

Reservatets namn Gallsjömossens naturreservat 

Naturvårdsregister ID 1011912 

Länsstyrelsens 

objektnummer  

 

04-02-150 

Kommun Strängnäs 

Församling/socken Åker - Länna 

Lägesbeskrivning Ca 1 km nordost om Harsjöhult, 

centralt i Åkers kronopark ca 6 km 

SSV Åkers Styckebruk. I norr ansluter 

området till en mindre skogsbilväg. 

 

Naturgeografisk region Svealands sprickdalslandskap  

 

Kulturgeografisk region Mälarmården 

Areal 64,7 ha varav areal produktiv 

skogsmark 44,4 ha 

  

Fastigheter (markägare) Del av Strängnäs Åker 9:1 (Åkers 

kronopark AB) 

 

Förvaltare Länsstyrelsen i Södermanlands län 
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Syfte med naturreservatet  

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets rika biologiska mångfald knutet till 

gammal brandpräglad tallskog och opåverkade myrar. Livsnödvändiga miljöer och 

strukturer för sällsynta och hänsynskrävande arter i området, såsom gamla grova 

barrträd och död ved ska upprätthållas. Syftet är också att bevara områdets hydrologi. 

Syftet är även att ge besökare möjlighet att se och uppleva områdets naturtyper och 

arter.  

 

Syftet ska nås genom att skogen undantas från skogsbruk och andra exploateringar. 

Delar av området lämnas orörda för att utvecklas genom intern dynamik. Brand ska 

eftersträvas som störningsfaktor. Om naturvårdsbränning inte är möjlig att genomföra 

ska området skötas med brandliknande åtgärder såsom plockhuggning och viss röjning 

för att förhindra att skogen sluter sig. Områdets tillgänglighet för besökare ska ökas 

genom enkla anordningar.  

 

Nya kunskaper om hotade och hänsynskrävande arter och naturtyper inom ramen för 

syftet med reservatet ska beaktas i den löpande skötseln av reservatet. 

 

Reservatsföreskrifter  

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att uppnå syftet 

med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna under B nedan.   

 

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren av naturreservatet eller av 

förvaltaren utsedd uppdragstagare att i uppföljningssyfte utföra inventeringsverksamhet, 

nödvändig insamling av bestämningsmaterial, eller annan dokumentation av växt- och 

djurliv inom naturreservatet.  

 

A Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 

rätten att använda mark- och vattenområden  

 

Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och 

författningar är det förbjudet att:  

1.  uppföra byggnad eller anläggning såsom mast, vindkraftverk, luft- eller 

markledning 

2.  anlägga väg 

3.  uppföra stängsel eller hägnad 

4.  anordna upplag 

5.  borra, gräva, schakta, utfylla, tippa, dika eller dämma 

6.  avverka träd eller buskar 

7.  ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle 

8.  framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt 

vilt med s.k. älgdragare eller motsvarande 

9.  använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 

10. kalka eller gödsla mark eller vatten. 
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Nya jakttorn eller siktgator får endast uppföras eller röjas efter samråd med 

Länsstyrelsen och i enlighet med de anvisningar som Länsstyrelsen då 

lämnar. Ovanstående krav på samråd gäller inte i de fall ett befintligt jakttorn 

flyttas till ny plats. 

 

 Förbudet att uppföra stängsel gäller inte säkerhetsstängsel runt gruvhål. 

  

B Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om vad ägare och 

innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas att tåla  

  

Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande 

anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:  

1.  utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 

anvisningar 

2.  anläggande och underhåll av vandringsleder samt uppsättning av 

informationstavlor  

3.  naturvårdande skötsel såsom naturvårdsbränning, plockhuggning, 

friställning av träd samt tillskapande av död ved 

4.  genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 

och vattenförhållanden. 

 

 

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

reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet 

  

 Utöver vad som i övrigt gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är 

det förbjudet att:  

 

1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och 

omkullfallna träd och buskar, med undantag för ved till mindre brasa  

2. skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar. Bär-, matsvamp- och 

blomplockning för eget behov är dock tillåtet 

3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 

4. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller 

reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 

 

 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  

5. anordna lägerverksamhet 

6. anordna tävlingar. 
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Skötsel och förvaltning 

Länsstyrelsen i Södermanlands län är förvaltare för naturreservatet.   

Upplysningar 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 7 § MB medge dispens 

från meddelade föreskrifter för naturreservatet.  

 

Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med stöd 

av 7 kap. 30 § MB, vilka gäller omedelbart, även om de överklagas.  

 

Beslutet kungörs i ortstidning och Södermanlands läns författningssamling.  

 

Enligt artskyddsförordningen (1998:179) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

1999:7) gäller bestämmelser om fridlysning av Jungfru Marie nycklar. 

SKÄLEN FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Beskrivning av området 

Området har höga naturvärden som skogs- och våtmarksobjekt. Den mest exklusiva 

gammelskogen är en naturskogsliknande tallskog centralt i norra delen där de äldsta 

träden har nått en ålder av ca 300 år. Skogen är reslig och luckig, stående grov död ved 

och lågor finns bitvis rikligt främst i kantzonen mot myrpartier och sumpskog. Inom 

reservatet finns ett brandfält på ca fyra hektar från 2006. En stor del av reservatet består 

av våtmarkskomplexet Gallsjömossen. Denna är en relativt opåverkad myr och består av 

en svagt välvd mosse, topogena kärr, sumpskogar och en tjärn, Gallsjön. Kantzoner, 

myrholmar och uddar i mossen är bevuxna med gammal tallskog av naturskogskaraktär. 

 

Hela området är klassat som riksintresse för friluftsliv. Inom reservatet finns även 

riksintresset för naturvård, Gallsjön- Älskaren. Området är klassat som högt naturvärde i 

naturvårdsprogrammet och även som klass 1 i våtmarksinventeringen. Ett 10- tal 

rödlistade arter är funna i området bland annat blackticka, laxticka, motaggsvamp, 

vedtrappmossa och spindelbock. Området har många spår av historisk mänsklig 

aktivitet i form av gruvhål, kolbottnar och kolarkojor.  

 

Förutsättningarna för att värdena ska bevaras och utvecklas är goda om området 

undantas från skogsbruk och lämnas delvis för fri utveckling och delvis sköts i form av 

naturvårdsbränning eller brandliknande åtgärder. 

 

Naturreservatet ligger i ett område med ett antal befintliga och blivande reservat, vilka 

kan utgöra spridningsområden för arter som kräver tillgång på gammal skog och död 

ved. I länets strategi för skydd av skog ligger området inom värdetrakten Mälarmårdens 

barrskogar, där tallen är dominerande i stora delar. Mälarmården är en bergsrygg där det 

bedrivs skogsbruk men där det ändå finns naturskogsartade delar och stora 

hällmarksområden med tall. Inom värdetrakten har brand som störningsfaktor påverkat 

området under århundraden. Målet är att tillämpa brand eller andra skötselmetoder i de 

skyddade områdena för att gynna ett stort antal arter.  

 



 BESLUT  5(8) 

    

 Datum Dnr  

 2013-12-19 511-5585-2011  

 

 
 
 

 

Naturreservatet utgör ett led i arbetet med att uppnå de av riksdagen antagna miljömålen 

Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv.  

 

Ärendets handläggning  

Områdets höga naturvärden uppmärksammades först gången i samband med 

Länsstyrelsens våtmarksinventering år 1993, myrkomplexet vid Gallsjömossen gavs då 

naturvärdesklass 1 (mycket högt naturvärde).  

 

Den tidigare ägaren av fastigheten, ASSI Domän AB, registrerade en nyckelbiotop i 

norra delen under slutet av 1990-talet. I samband med att ASSI Domän AB avsåg att 

avyttra hela fastigheten (Åkers Kronopark) 1999, togs underhandskontakt med 

dåvarande Skogsvårdsstyrelsen för att avsätta ett antal av nyckelbiotoperna som 

biotopskyddsområden. Vid fältinventering visade det sig att området väster om 

Lavansjön och i anslutning till myrkomplexet Gallsjömossen hade så höga naturvärden 

över stor areal att biotopskyddsinstrumentet inte var lämpligt som skyddsform. Ärendet 

överlämnades därför till Länsstyrelsen våren 2000, och i försäljningsprospektet 

framgick området som ett planerat naturreservat. Detsamma gällde fem andra områden 

inom Kronoparken. 

 

Länsstyrelsen, tillsammans med Skogsvårdsstyrelsen och den nye ägaren Åkers AB 

enades om ett gemensamt projekt för att dels utreda noggrannare de reservatsplaner som 

fanns, dels utreda ansvarsfördelningen mellan staten och ägaren i ett stort 

skogslandskap. Arbetet ledde fram till en ny Grön skogsbruksplan och en 

landskapsinventering av naturvärden och pågick fram till 2004. Under 2009 inleddes 

värdering och förhandling för de fem planerade naturreservat på fastigheten, och under 

2010 undertecknades överenskommelser om intrångsersättningar för samtliga dessa 

områden, varav Gallsjömossen var ett. 

 

Under vintern 2010 genomförde Lantmäteriet mätarbeten och markering av gränser, 

som sedan under vintern 2012/2013 röjdes och målades genom Länsstyrelsens försorg. 

 

Förslaget till beslut sändes den 11 september 2013 på remiss till sakägare och andra 

berörda. Följande synpunkter har inkommit; 

 

Från Botaniska Sällskapet i Stockholm  

 

Sällskapet efterlyser möjligen ett förslag till agerande om spontan brand uppstår i området. 

Länsstyrelsen anser att om spontan brand uppstår är det i första hand en fråga för 

räddningstjänsten hur släckning ska utföras. Förslag till mindre textuella ändringar har 

inarbetats i det slutgiltiga beslutet.  

 

Från SGU har följande inkommit; SGU anser att det är lämpligt om föreskrifterna anger att 

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för provtagning av jord och berggrund, under förutsättning 

att denna åverkan inte annat än obetydligt påverkar de värden som reservatet syftar till att 

bevara.  
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Länsstyrelsen avser inte ändra föreskrifterna utifrån detta. Området är skyddat för all 

framtid och om en sådan undersökning skulle vara aktuell får ärendet hanteras med en 

dispensansökan. 

Länsstyrelsens bedömning och intresseprövning 

Länsstyrelsen bedömer att skogsbruk, andra arbetsföretag eller anläggningar inte går att 

förena med bevarande av områdets höga naturvärden. Detta är därför enligt 

Länsstyrelsens uppfattning ett område som i enlighet med 1 kap. 1 § MB bör skyddas i 

form av naturreservat enligt 7 kap. 4 § MB.  

 

Länsstyrelsen bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är väl förenligt med 

hushållningsbestämmelserna i 3 kap. MB.  

 

Länsstyrelsen bedömer att bildandet av naturreservatet är förenligt med kommunens 

översiktsplan.  

 

Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap. 25 § MB prövat och funnit att föreskrifterna inte 

går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, än vad som krävs 

för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

 

Innan beslut fattas om föreskrifter enligt 7 kap. 30 § MB ska Länsstyrelsen enligt 5 § i 

förordningen om områdesskydd (2007:1244) utreda föreskrifternas kostnadsmässiga 

och andra konsekvenser och dokumentera utredningen i en konsekvensutredning. 

Länsstyrelsen bedömer att det saknas skäl för att genomföra en konsekvensutredning då 

påverkan på allmänhetens friluftsliv är mycket begränsad.  

Övriga upplysningar 

För anläggande och nyttjande av parkeringsplatser samt rätt att använda väg för skötsel och 

tillsyn av naturreservatet har ett nyttjanderättsavtal tecknats med Åker Kronopark AB. 

Hur man överklagar  

Den som vill klaga över detta beslut ska skriva till regeringen, men skicka eller lämna 

skrivelsen till Länsstyrelsen, postadress: Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 

NYKÖPING.  

 

Skrivelsen ska ha inkommit inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet, 

annars kan överklagandet inte prövas. Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag 

kungörelse om beslutet var införd i ortstidning. I skrivelsen ska anges vilket beslut som 

överklagas och den ändring som begärs. Skriv namn, adress, telefonnummer och 

ärendets nummer.  

 

Om ytterligare upplysningar önskas, kontakta Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer att 

sända det överklagade beslutet vidare till Miljödepartementet för prövning, såvida 

Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet.  
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Beslutande i detta ärende har varit landshövding Liselott Hagberg. I den slutliga 

handläggningen har enhetschef Göran Olsson och funktionschef Trine Haugset, samt 

naturvårdshandläggarna Bo Westman och Susanna Isberg deltagit, den sistnämnda som 

föredragande.  
 

 

 

 

 

 

Liselott Hagberg  

Landshövding 
 

Susanna Isberg 

Naturvårdshandläggare 

 

 

 

 

 

 

 

Bilagor 

1 Beslutskarta  

2 Skötselplan  

2.1 Skötselplanekarta 

3 Karta från Lantmäteriet  

4 Fastighetsförteckning  

5 Fastighetsutredning  

 

Sändlista  
Åkers Kronopark AB, Bruksgården, 647 51 ÅKERS STYCKEBRUK 

Strängnäs kommun, 645 80 STRÄNGNÄS 

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM  

Skogsstyrelsen, Gasverksvägen 15, 611 35 NYKÖPING 

Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM 

Sörmlands museum, Box 314, 611 26 NYKÖPING 

Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 UPPSALA 

 

LRF Södermanland, Nygatan 93, 602 34 NORRKÖPING 

Föreningen Sörmländska Jordägare, Väsby gård, 643 98 JULITA 

Naturskyddsföreningens länsförbund i Sörmland, att. Karl-Axel Reimer, Strömgatan 2, 

619 34 TROSA 

Strängnäs Naturskyddsförening, Lars Liljenstolpe, lars.liljenstolpe@swipnet.se 

Föreningen Södermanlands Ornitologer, att. Lennart Eriksson, Måstavägen 13D, 

633 48 ESKILSTUNA 

Botaniska Sällskapet i Stockholm, att. Hans Rydberg, Ek Västergården, 646 91 GNESTA  

Södermanlands Orienteringsförbund, Munktell Arenan, 633 42 ESKILSTUNA 

Föreningen Sömlandsentomologerna, att. Håkan Elmqvist, Hedlandet Aspbacken, 
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647 92 MARIEFRED 

Friluftsfrämjandet, att. Ylva Sköldberg, ylva.friluft@telia.com 

Svenska Jägareförbundet, Öster Malma, 611 91 NYKÖPING 

Föreningen Sörmlandsleden, Box 45, 613 21 OXELÖSUND 

Östra Sörmlands Gruvförening c/o Ulf Sandström, Slåttervägen 4647 50 ÅKERS 

STYCKEBRUK 
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Gallsjömossens naturreservat 0 800400 Meter
1:10 000

Beslutskarta

Länsstyrelsen Södermanland © Lantmäteriet 

Bilaga 1
Tillhörande Länsstyrelsens 
beslut om Gallsjömossens naturreservat
Dnr 511-5585-2011



   

 SKÖTSELPLAN Bilaga 2 

    
Natur- och miljöenheten Datum Dnr  1(14) 
Susanna Isberg 2013-12-19 511-5585-2011  
0155-26 40 55    
 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post 
611 86  NYKÖPING Stora torget 13  0155-26 40 00 växel 0155-26 71 25 sodermanland@lansstyrelsen.se 
   
Organisationsnr  PlusGiro  Bankgiro  Faktureringsadress Internet  
202100-2262  35174-2  5051-8653  FE 98                                
www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
   833 83  STRÖMSUND   

 
 

 

 

Skötselplan för Gallsjömossens naturreservat  

 

 

 
Gallsjömossen och Gallsjön. Foto: Susanna Isberg  
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BESKRIVNING AV NATURRESERVATET 

 

Översikt 

Naturreservatet är ca 65 ha och utgörs av en mosaik av skog, myr och hällmark. Området 

domineras av naturskogsliknande tallskogar och våtmarkskomplexet Gallsjömossen. Inom 

området finns ett brandfält. Området är representativt för skogarna i denna del av 

Mälarmården. 

 

Uppgifter om naturtyper, arter och bevarandevärden 
 

Uppskattade arealer av 

naturtyper*: 

Skogsmark 

- Tallskog 

- Barrblandskog 

Våtmark 

Öppet vatten 

 

TOTALT 

 

 

49,2 ha, varav 44,4 ha produktiv  

44,2 ha  

5 ha  

15 ha  

0,5 ha  

 

64,7 ha 

 

Natura 2000-naturtyper  

 

- **Västlig taiga (9010) 

- Skogsbevuxen myr (91D0)  

- Öppen välvd mosse (7140) 

  

ÅGP-program, fastställda 

och planerade 

 

- Bevarande av rödlistade fjälltaggsvampar  

- Skalbaggar på nyligen död tall 

- Skalbaggar på äldre död tallved 

- Brandinsekter i boreal skog 

 - Brandgynnad flora 

 

Prioriterade 

bevarandevärden 

- Naturtyper  

 

 

- Strukturer 

 

 

- Växt- och 

djursamhällen 

 

 

 

 

- Friluftsliv 

 

 

- Äldre tallskog, skogsbevuxen myr, öppen 

välvd mosse och kärr. 

 

- Gamla tallar, död löv- och barrved, döende 

träd, brandspår. 

 

- Lavar 

- Mossor 

- Svampar 

- Insekter 

- Fåglar 

 

- Vandring, tysthet, kulturlämningar och 

naturstudier 

 
*Arealer enligt KNAS (Kontinuerlig naturtypskartering av skyddad natur) 

**Prioriterad naturtyp- bevarandet bedöms ha hög prioritet inom EU 
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Naturgeografiska förhållanden 

Området utgörs av en mosaik av skog, myr och berg, på huvudsakligen magra sandiga  

moränmarker. En relativt stor andel av området utgörs av myrmark, dels den i söder  

liggande Gallsjömossen samt centralt och i nordost mindre myrpartier och sumpdråg. 

Återkommande inslag i terrängen är bergkullar där urberget går i dagen bevuxen med  

gles tallskog på mager mark med låg bonitet. Urberget består av sur vulkanisk bergart  

ryolit, dacit m.m. huvudsakligen gnejsiga bergarter. Hällar är vanligt förekommande i 

hela området. 

 
Historisk och nuvarande markanvändning 

Marken till Gallsjömossens naturreservat ägs av Åkers kronopark AB. Åkers kronopark 

försåg historiskt Åkers styckebruk med järnmalm och kol mellan åren 1588 och 1866 och 

Åkers krutbruk mellan åren 1660 och 1940. Skogen har under perioder troligtvis varit 

delvis hårt brukad. Vid Kalkbro som är beläget ett par km väster om Gallsjömossens 

naturreservat finns en hytta från 1200- talet. Den användes i mindre skala under 200 år. 

Det är troligt att delar av den skog som idag är Gallsjömossens naturreservat har utnyttjats 

vid Kalkro hytta och senare även vid Åker styckebruk.  

 

Inom reservatet finns det tolv stycken gruvområden, ett antal skrotstensvarp och 

skärpingar. Skrotstensvarp är sten som av olika anledningar inte passade för brytning 

exempelvis storlek och färg. Skärpningar betyder att mindre provbrytningar gjordes. Inom 

området finns även ett tiotal kolbottnar och rester av kolarkojor vilket visar på svunna 

tiders intensiva brukande.  

 

Historiska kartor, exempelvis Häradskartan visar att området omkring år 1900, såg ut 

ungefär som idag, med myrar och skogsområden. Inga kartor visar på att någon 

slåtterverksamhet har förekommit, se fig. 1. 

 

      
              Fig. 1 Kartan visar hur området såg ut omkring år 1900, Häradskartan.    

                                                                                                            *= barrskog 
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Gunnar Nygren, sekreterare i Östra Sörmlands gruvförening, berättar följande 

ur en bok skriven av Eriksson/Skyllberg från år 2002; Bergsbruket i Gryts, Gåsinge Dillnäs 

och Åkers socknar: Hålen 96-97-98, se fig.2, har spår av tillmakning, som är den äldsta 

metoden för brytning av mineral. Den innebar att man eldade på berget och sedan hällde 

vatten på det så att det sprack. Metoden tillämpades fram till mitten av 1700-talet då 

svartkrutet slog igenom. Gruvområdet nr 97 har både spår av tillmakning och borrhål. 

Gruvan kallas enligt en uppteckning från 1860 för Svartgruvan eller Gallsjögruvan. 

Malmen från de gamla hålen kan ha gått till hyttan som fanns vid Kalkbro från slutet av 

1200-talet till 1300-talet (ca tre km nordväst om gruvorna). Malmen kan också ha gått till 

masugnen vid Hulta som anlades 1641 och drevs ca 40 år framåt. Den ligger ca en dryg 

kilometer söderut. Från 1900- talet fram till idag har modernt skogsbruk bedrivits inom 

mindre delar av reservatet.  

 

             
  Fig. 2 Ekonomiska kartan från 1950. Kartan visar gruvhål inom Gallsjömossens naturreservat. 

 

Biologiska bevarandevärden 

Gallsjömossens naturreservat består av myrmarkskomplexet Gallsjömossen som omges av 

tallskogar. Här finns tallsumpskogar, magra hällmarksskogar, tallskogar på medelgod mark 

och blandskogar med mäktiga tallöverståndare. Utmärkande för hela området är den höga 

åldern på skogen. Riktigt gamla och en hel del grova tallar finner man koncentrerat i 
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centrala norra delen samt spritt på många håll i reservatet. Utmärkande är dessutom den 

karaktäristiska mosaiken av skog och myr. 

 

Gallsjömossens omgivningar har genom tiderna präglats av återkommande bränder, vilket 

också lämnat många spår i naturreservatet. Spritt i området hittar man brandstubbar och 

brandljud i de gamla tallarna. Den mest exklusiva gammelskogen är en tallskog centralt i 

norra delen. Inom denna naturskogsrest finns det träd som är flera hundra år. Skogen är 

luckig och växer på mager blockrik mark. Här hittar man gamla vidkroniga tallar med 

skorpbark och grova, vridna grenar. Inslag av gamla granar och enstaka gamla aspar 

förhöjer värdet. I gamla aspar och tallar finns uthackade bohål bl.a. från spillkråka. Döda 

träd och lågor finns bitvis rikligt och i första hand återfinns dessa i den riktigt gamla 

tallskogen samt i kantzonen mot myrpartier och sumpskog, se bild 1 och 3.  

 

Många ovanliga arter som är beroende av gamla träd och död ved har hittats i området, 

exempelvis svampar som växer direkt på försvagade träd eller döda träd. I denna miljö har 

bland annat tallticka, blackticka, ullticka och laxticka registrerats i reservatet. Även flera 

ovanliga marklevande svampar är funna i området. Det är oftast svampar som lever 

tillsammans med trädens finrötter och bildar s.k. mykorrhiza tillsammans med de gamla 

träden. Exempel på sådana arter som noterats i reservatet är motaggsvamp och svartvit 

taggsvamp. 

 

Växande på mer nedbrutna gamla lågor i mer skuggig miljö, där konkurrensen med kraftigt 

växande stora bladmossor och gräs och örter är minimal, kan den uppmärksamme hitta den 

lilla levermossan vedtrappmossa. Denna är en av våra minsta mossor och kan vara svår att 

upptäcka, men har ett mycket karaktäristiskt utseende. I toppen på de små skotten finns s.k. 

groddkorn som hos vedtrappmossan är mörkt lilafärgade och lyser tydligt om den väl 

upptäcks. Kan också liknas vid lilafärgad ”skäggstubb”. 

 

Längre västerut inom den norra delen finns ett brandfält från år 2006. Brandfältet omfattar 

cirka fyra hektar och utgörs dels av kraftigt brandpåverkad skog på två bergshöjder, dels 

brandpåverkan i en frisk svag sluttning ända ner i sumpskogskanten. Branden orsakades 

troligen av blixtnedslag då det under en och samma vecka brann på flera platser inom 

Åkers kronopark. Länsstyrelsen har följt utvecklingen på dessa brandfält bl.a. med 

entomologiska undersökningar. På detta brandfält dök den brandgynnade skalbaggen 

sotsvart praktbagge upp redan under eftersläckningen, se bild 4. Denna skalbagge är till sin 

överlevnad helt beroende av bränder. Vuxna individer flyger i lufthavet under de varma 

sommarmånaderna och kan med hjälp av speciella organ på kroppen, upptäcka 

skogsbränder på flera kilometers avstånd. När den väl lokaliserat en bränna beger den sig 

omedelbart dit och inväntar endast att den värsta hettan lagt sig, för att sedan finna en 

partner att fortplanta sig med. Fortplantningen kan ibland studeras på fortfarande varm och 

även glödande ved. 

 

Efter den moderna brandbekämpningens början under 1800-talets andra hälft har antalet 

skogsbränder minskat drastiskt, vilket är en av de stora ekologiska förändringarna i skogen 

under 1900-talet. Naturligt är störning i form av brand en viktig ekologisk process och en 

stor del av dynamiken i skogslandskapet. Skogarna i sydöstra Sverige hade förr ett 

brandintervall på 20-50 år. Tallen är ett trädslag som genom sin tjocka bark och högt 

ansatta krona är anpassad till bränder. För att kunna föryngra sig behöver den kraftig 

störning så att ljus kommer ner till marken, som till exempel en storm eller brand. Tallar 
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som överlever brand kan utveckla så kallade brandljud på stammen. Detta är skador i stam 

och bark som bildas av hettan från elden. Flera år efteråt faller barken av och veden 

exponeras. Under själva läkningen bildar tallen rikligt med kåda och skadan vallas efter 

hand över med ny bark. Dessa träd blir impregnerade med kåda, vilket kan ge bättre 

motståndskraft mot insektsangrepp och göra att de uppnår betydligt högre ålder än om de 

inte utsatts för brand. 

 

 

 

                                 
                                                                       Bild 1. Grov död tallved finns inom området.                                            

 

Nordväst om Lavansjön ligger en större tallskogsbevuxen mosse, delvis med gammal 

tallskog av skvattramtyp. Riktigt gamla tallar finns i den torrare kanten av mossen. Skogen 

i mossen är gles och öppen och här har bl.a. tjäderhöns sina favoritplatser. Tjäderhönan vill 

gärna välja en varm plats för sitt rede och i denna glesa tallskog kan den gömma sitt rede 

för eventuella rovdjur som är ute efter äggen. 

 

I den södra delen av reservatet finner man våtmarkskomplexet Gallsjömossen, bestående 

av en svagt välvd mosse, topogena kärr, sumpskogar och en tjärn, Gallsjön. Områdets 

hydrologi är väl bevarad då diken aldrig grävts. Bevarande av våtmarkernas värde kräver 

att områdets hydrologi skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. 
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Kantzoner, myrholmar och uddar i mossen är bevuxna med gammal tallskog av 

naturskogskaraktär. 

 

Artnoteringar 
Nedan listas arter som noterats vid fältbesök år 2000 samt vid ett flertal olika tillfällen 

efterföljande år, fram till och med våren 2009. 

 
Tabell 1. 12 st Rödlistade arter och 12 st signalarter som registrerats i objektet. Notera att tabellen bygger på 

inventeringarna som finns i källförteckningen. Rödlistekategori följer Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 

2010. ArtDatabanken, SLU. NT = nära hotad, VU = sårbar. S = signalart enligt Skogsstyrelsen. Å= ÅGP-art. F=Fridlyst 

 

Svenskt namn Latinskt namn Rödlistad/ 

Signalart 

Kärlväxter   

Grönpyrola 

Jungfru Marie 

nycklar  

 

Pyrola chlorantha  

Dactylorhiza maculata  

S 

S/F 

Mossor   

Vedtrappmossa

  

Anastrophyllum 

hellerianum  

NT 

 

 

Lavar   

Glansfläck 

Skriftlav 

  

Arthonia spadicea  

Graphis scripta  

S 

 

S 

Svampar 

Barkticka  

Blackticka  

Dropptaggsvamp  

Fjällig taggsvamp  

Laxticka  

Motaggsvamp 

Rödgul trumpetsvamp  

Svällticka  

Svartvit taggsvamp 

Tallticka  

Ullticka  

Vedticka 

 

Oxyporus corticola  

Junghuhnia collabens  

Hydnellum ferugineum  

Sarcodon imbricatus  

Hapalopilus salmonicolor 

Sarcodon squamosus 

Cantharellus lutescens 

Skeletocutis papyracea  

Phellodon melaleucus 

Phellinus pini 

Phellinus ferrugineofuscus 

Phellinus viticola 

 

S 

NT 

S 

S/Å 

NT 

NT/Å 

S 

NT 

NT 

NT 

NT 

S 

 

Insekter   

Aspbarkborre 

Bronsjon 

Rödhalsad 

vedsvampbagge 

Spindelbock 

Stor aspbarkskinnbagge 

Saknar svenskt namn 

 

Xyleborus cryptographus 

Callidium coriaceum 

Mycetophagus fulvicollis 

 

Aegomorphus clavipes 

Mezira tremulae  

Phloeophagus thomsoni  

NT 

S 

VU 

 

NT 

NT 

NT 

 

Fåglar   

Spillkråka 

Tjäder 

Tofsmes  

Fiskgjuse 

  

Dryocopus martius 

Tetrao urogallus  

Parus cristatus 

Pandion haliaetus  

 

Bohål 

Spillning 

Synobservation 

Synobservation 
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 Kulturhistoriska värden 

Inom reservatet finns tolv stycken större och mindre gruvhål, se karta figur 2, och ett antal 

spår av tillmakning samt kolbottnar, som är rester efter de kolmilor som kolades. Dessutom 

syns på flera platser i anslutning till kolbottnarna rester av kolarkojor i form av dess 

sammanrasade skorstenar.  

 

 
           Bild 2. Ruin från en kolarkoja. Intill finns även en mycket fin kolbotten. 

 

 

Värden för friluftsliv  

Åkers kronopark är ett nästan 6 000 hektar stort sammanhängande skogsområde och ett 

mycket populärt utflyktsmål för friluftsintresserade. Reservatet utnyttjas idag sparsamt på 

grund av dess anonymitet och otillgänglighet, men med information och anordnade stigar 

kan besökaren uppleva riktigt gammal tallskog och fina mosaiker med barrskog och myr. 

Även naturliga successioner och vildmarkskänsla såsom tysthet och frånvaro av urban miljö 

och exploatering gör reservatet i högsta grad besöksvärt. Även de gamla kulturmiljöerna i 

form av gruvhål och lämningar efter milkolning är sevärda. 

 

PLAN FÖR OMRÅDETS SKÖTSEL 
 

Övergripande mål 

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets rika biologiska mångfald 

kopplad till gammal brandpräglad tallskog och opåverkade myrar. Livsnödvändiga miljöer 

och strukturer för sällsynta och hänsynskrävande arter i området, såsom gamla grova 

barrträd och död ved ska upprätthållas. Syftet är också att bevara och utveckla områdets 

hydrologi. Syftet är även att ge besökare möjlighet att se och uppleva områdets naturtyper 

och sällsynta arter.  

 

Naturreservatet är indelat i skötselområden som utgår från de bevarandemål och de 

skötselåtgärder som ska utföras för respektive område.  

 

För karta över skötselområden och friluftsliv, se bilaga 2.1.  
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Skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
 

Generella riktlinjer och åtgärder 

Åtgärder för arter och naturtyper som omfattas av åtgärdsprogram, fastställda av 

Naturvårdsverket, ska utföras i enlighet med programmet då det berör området, i den 

utsträckning det är förenligt med skötselplanen. Åtgärdsprogram för ”Skalbaggar på nyligen 

död tall” och ”Skalbaggar på äldre död tallved” är för närvarande under utarbetande.  

 

Prioriteringar:  

- I första hand prioriteras naturvårdsbränning. 

- I andra hand, brandliknande naturvårdsåtgärder. 

 

Vid skötselåtgärder ska forn- och kulturlämningar särskilt beaktas. Det innebär till exempel 

att:  

- Eventuell körning med skogsmaskin ska ske på tjälad mark eller under sådana 

väderförhållanden så att markskador inte uppstår.  

- Enskilda lämningar får inte köras över eller belamras med ris.  

- Träd ska fällas ut från lämningen för att undvika släpskador.  

- Forn- och kulturlämningar ska grovrensas på kvistar och annat skogsavfall. 

 

Skötselområde 1: Tallskog med naturvårdande skötsel (ca 44 ha)  

 

 
                                                                                                                                     Bild 3. Flerhundraårig tallskog. 
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Beskrivning  

Skötselområdet består främst av äldre gles tallskog på blockrik mager mark, gammal 

tallskog på myrmark av skvattramstyp och ett mindre område barrblandskog. Den gamla 

tallskogen är bitvis rik på stående döda träd och lågor.  

 

Den mest exklusiva gammelskogen finns centralt i norra delen. Denna gammelskogsrest är 

flera hundra år och de äldsta träden har nått en ålder av ca 300 år. I området finns inslag av 

gamla aspar och enstaka gamla granar. I gamla aspar och tallar finns uthackade bohål bl.a. 

från spillkråka.  

 

Längre västerut inom den norra delen finns ett brandfält från år 2006. Brandfältet omfattar 

cirka fyra hektar och utgörs dels av kraftigt brandpåverkad skog på två bergshöjder, dels 

brandpåverkan i en frisk svag sluttning ända ner i sumpskogskanten. Tyvärr har nästan alla 

träd dött men i kanten finns kraftigt brandpåverkade träd som överlevt.  

 

                  
    Fig.8 Brandfältet är rödmarkerat på kartan.                                                   Bild 4. Sotsvart praktbagge.  

                                                                                                                                         Foto: Per Folkesson                                

 

Skogen närmast Lavansjön är mestadels yngre granskog i 40- 60 års ålder men med ett antal 

överståndare av tall. Inom området finns också partier med ungskog av tall i 30- års ålder, 

bl.a. nordost om Gallsjömossen samt norr om brandfältet. Dessa är lämpliga att bränna 

snarast för att tidigt få in inkådning och början till brandljudsbildning.  

 

Bevarandemål 

Skötselområdet består främst av olikåldrig tallskog med höga naturvärden och ett stort 

inslag av gamla träd av tall, gran och asp. Tallskogens struktur och sammansättning är 

tydligt påverkad av brand. I perioder efter brand, bränning eller skötselåtgärder är området 

öppet och präglas av betydande mängder död ved och typiska arter som etablerar sig. 

Arealen tallskog ska vara ca 44 ha.  

 

Skötselåtgärder 

Tallens ekologi ska vara vägledande för skötseln av hela området och naturvårdbränning 

prioriteras därför som åtgärd. Naturvårdsbränning ska om möjligt genomföras inom 20 år 

och upprepas efter ca 30 år. Hur den i detalj ska genomföras kommer att beskrivas i en 
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separat plan som utarbetas inför bränningen. Äldre granar, refugiemiljöer och lövträd med 

naturvärden, exempelvis bohål, skyddas i möjligaste mån vid brand. Om naturvårdsbränning 

inte går att genomföra ska åtgärder för att skapa luckor och död ved utföras. Tallar och 

lövträd, framför allt asp, gynnas vid dessa skötselåtgärder.  

 

Skötselområde 2: Myrkomplexet Gallsjömossen med tjärnen Gallsjön, viss skötsel (ca 

15 ha)  

 

Beskrivning 

Våtmarkskomplexet Gallsjömossen består av en svagt välvd bitvis skogbevuxen mosse, 

topogena kärr, sumpskogar och tjärnen Gallsjön. Områdets hydrologi är väl bevarad då 

diken troligen aldrig grävts. Bevarande av våtmarkernas värde kräver att områdets hydrologi 

skyddas mot dränering, vattenreglering, dämning och torvtäkt. Kantzoner, myrholmar och 

uddar i mossen är bevuxna med gammal tallskog av naturskogskaraktär. Under senare tid 

kan viss igenväxning av den tidigare öppna myren konstateras. Om denna fortgår alltför 

långt riskeras naturvärden knutna till den öppna karaktären att gå förlorade. 

 

Bevarandemål 

Arealen öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn ska vara 

minst 12 hektar. 

 

Det ska finnas förutsättningar för en artrik och arttät ljuskrävande markflora. Myrmarken, 

kärret och tjärnen ska kunna utgöra en god livsmiljö för groddjur, insekter och snäckor. 

Områdets hydrologi ska bibehållas intakt. 

 

Skötselåtgärder 

Småskaliga röjningar för att hindra igenväxning av främst tall. Det är viktigt att åtgärder 

sker småskaligt då miljön är viktig för bland annat fjärilar som riskerar att utplånas om 

åtgärderna blir för omfattande. De mesta av röjningsresterna tas bort. I övrigt får hydrologin 

inte påverkas negativt med uttorkning som följd. 

 

 
                                                                                Bild 9. Gallsjömossen, södra delen. 
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Skötselområde 3: Barrskog med kulturvärden (ca 2 ha) 

 

Beskrivning 

Inom skötselområdet finns två gruvområden från tidigare järnmalmsbrytning. Inga skogliga 

åtgärder har skett sedan 1920- talet. Områdena är rika på barrträdslågor och gränsar mot 

Gallsjömossen.  

 

Bevarandemål 

Gruvområdena ska bevaras, i övrigt ska skogen utvecklas fritt mot en naturskog. 

 

Skötselåtgärder  

Gruvområdena ska hållas fria från igenväxande sly.  Skogen lämnas i övrigt för fri 

utveckling.  

Varningsskyltar som beskriver att det finns gruvhål inom området med och utan staket ska 

finnas på informationstavlan. Text i stil med ”Stor försiktighet ska iakttas” ska användas. 

Stängsling och underhåll av stängsel kring gruvhål djupare än 1,5 m ansvarar 

Polismyndigheten för. 

 

 

 
                                                                                               Bild 10. Gruvhål. 
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Friluftsliv 
 

Beskrivning 

Åkers kronopark är ett nästan 6 000 hektar stort sammanhängande skogsområde med flera 

sjöar och ett mycket populärt utflyktsmål för friluftsintresserade och sportfiskare. 

Sörmlandsleden angränsar i söder till reservatet. Området har idag inga friluftsanläggningar 

men Länsstyrelsen planerar att iordningsställa stigar, parkeringsplatser samt uppsättning av 

informationsskyltar.  

 

En stig kommer att knyta an både till Sörmlandsleden i söder och från vägen i norr. Från 

stigen i norr passerar besökaren gammelskog med flera hundra år gamla tallar, en kolbotten 

med en ruin från en kolarkoja samt ett antal gruvhål. Söderifrån är terrängen mycket kuperad 

och bitvis svår att gå. Har man väl tagit sig över krönet kommer man ner till Gallsjömossen. 

 

Bevarandemål 

Gränsmarkeringar ska vara i gott skick liksom övriga friluftsanordningar.  

 

Skötselåtgärder 

Utmärkning av reservatets gränser. Uppsättning och underhåll av informationsskyltar, 

anlägga, röja och underhålla stigar, anlägga parkeringsplats utanför reservatet. 

Skötselanordningar finns utmärkta på karta bilaga 2.1. 

 

Jakt 
Jakten regleras inte i reservatsbeslutet. 

 

Uppföljning  
 

Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder sker i slutet på 

varje år, de år då åtgärder genomförts. Uppföljningen ska sedan ligga till grund för eventuell 

omprövning av skötselplanen.  

 

Uppföljning av bevarandemål 

Ett tredje dokument ska tas fram i samband med uppföljningen av naturreservatet. 

Dokumentet är en uppföljningsplan med målindikatorer för de olika bevarandemålen. 

Uppföljningen av bevarandemål sker i enlighet med instruktioner från Naturvårdsverket.  

 

Kostnader och finansiering 

Skötselåtgärder bekostas av förvaltaren. Uppföljningen bekostas av Naturvårdsverkets 

anslag för skötsel av skyddad natur.  

 

Sammanfattning och prioritering av skötselåtgärder  

 
Skötselåtgärd Tidpunkt Plats  Prioritet 

Naturvårdsbränning Inom 20 år Inom skötselområde Tallskog; 

löpande och återkommande var 

30:e år 

1 

Brandliknande åtgärder Inom 20 år Inom skötselområde Tallskog; 

löpande och återkommande var 

1 
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30:e år 

Röjning av myr Inom 10 år Löpande och återkommande 

var 10:e år eller vid behov 

2 

Frihuggning av gamla träd Inom 5 år Vid skötselområde Tallskog, vid 

Lavansjön 

1 

Åtgärder för att skapa 

luckor och död ved 

Inom 5 år Inom skötselområde Tallskog; 

löpande och återkommande var 

30:e år 

1 

Informationsskylt Inom 5 år Se skötselkarta, bilaga 2.1 1 

Anläggande och underhåll 

av p-platser och stigar 

Inom 5 år, sedan 

vid behov 

Se skötselkarta, bilaga 2.1 1 

Gränsmarkeringar och 

underhåll 

Snarast, sedan vid 

behov 

Reservatets gränser 1 

Uppföljning av 

skötselåtgärder 

Efter åtgärd Hela reservatet 1 

 

Uppföljning av 

bevarandemål 

Vart 6/12/24:e år Hela reservatet 1 

Röjning kring gruvhål Vid behov Inom skötselområde barrskog 

med kulturvärden 

2 

Underhåll av stängsel vid 

gruvhål djupare än 1.5 m 

Snarast, sedan vid 

behov 

Vid skötselområde barrskog med 

kulturmiljövärden 

Polismyndigheten ansvarar. 

1 
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Lantmäteriet                                          FASTIGHETSFÖRTECKNING 
Södermanland                                  2010-07-28 
 
 
Fastighetsförteckning till Lavansjöns naturreservat 
Strängnäs kommun, Södermanlands län 
 
Objekt                            Ägare/innehavare          Övrigt 
 
FASTIGHETER 
Åker 9:1   Åkers Kronopark AB 
   Bruksgården  
   647 51 Åkers styckebruk  
  
 
 
MARKSAMFÄLLIGHETER 
Inom reservatet finns inga  
marksamfälligheter               
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETER 
Inom reservatet finns inga 
anläggningssamfälligeter 
 
 
RÄTTIGHETER 
Inom reservatet finns inga 
rättigheter    
                                                                                                                           
Fastighetsförteckningen upprättad av 
 
 
Bengt Ekman 
Förrättningslantmätare 
 

Bilaga 4 
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2010-07-28 
 
FASTIGHETSUTREDNING  LAVANSJÖNS NATURRESERVAT 
 
 
 
Län:                    Södermanland 
 
Kommun:            Strängnäs 
 
Församling:         Åker – Länna 
  Socken: Åker 
     
Fastigheter:  Åker 9:1 
 
Belägenhet:   C:a 5,2 km sydväst Åkers styckebruk 
  I anslutning till Lavansjöns västra strand 
       
                          Topografisk karta Strängnäs 10H SV 
  
Koordinatsystem: Koordinater angivna i SWEREF 99 TM 
  Arealer och längder beräknade i SWEREF 99 16 30 
     
Koordinat reservat:          6565000/617000 
 
Areal reservat:                 64,66 ha ( land 64,56 ha vatten 0,10 ha) 
   
 
Gräns reservat:    4291 m 
 
 
Allmänt 
Lavansjöns naturreservat är ett cirka 65 hektar stort skogsområde beläget inom Åkers 
bergslag på det som en gång varit rekognitionsskog, det vill säga kronoskog, som 
disponerats av Åkers styckebruk. Begreppet rekognitionsskog innebar att ett bruk 
fick nyttja marken mot att en avgift erlades till staten (rekognitionsavgift). Inom det 
blivande reservatet finns många spår efter gruvhanteringen. 
Förutom de kulturella inslagen finns också höga naturvärden med bland annat 
ovanligt många grova tallar, mosseskog vid Gallsjön och dessutom ett mindre 
brandfält om cirka fyra hektar norr om Gallsjön. 
Hur reservatsbildning skall ske är i dagsläget inte klart. 
 
 
 

Bilaga 5 



 
Om utredningen 
Här nedan följer en kort redogörelse för de fastigheter som ingår Lavansjöns 
naturreservat. Redogörelsen tar fasta på tillkomst, samfälligheter, officialrätter 
(rättigheter tillkomna genom myndighets beslut), inskrivna rättigheter, 
privaträttsliga avtal om dessa är kända, planer och bestämmelser, gränsförhållanden. 
Akter som omnämns i utredningen finns i lantmäteriets arkiv. 
 
 
Fastigheter 
Reservatsbildningen berör enbart Åker 9:1. 
 
Åker 9:1, areal 4939,3373 ha varav land 2799,3373 ha och vatten 2140 ha. Till 
fastigheten hör dessutom ej arealredovisat vattenområde i sjöarna Östra Magsjön, 
Långsjön, Malsjön och Göksjön om c:a 190 ha. Fastigheten har andel i annat skifteslag 
för Kronskogen nr 1, 1 mtl och Åker nr 7, 5/16 mtl. 
Fastigheten har berörts av ett stort antal förrättningar. Utredningen tar bara upp det 
som är av intresse för reservatet. 
Fastighetens nuvarande utformning har kommit till genom fastighetsreglering 
registrerad 2004-06-15 (0486-04/28). 
Större delen av reservatet kan härledas till Åker 5:1, som utgjort en så kallad 
rekognitionsskog till Åkers styckebruk. Reservatet omfattar också en del av den 
skattlagda utjorden Harsjöhult 1:1:s utskifte vid nordvästra änden av Lavansjön. 
Skattläggningen gjordes år 1762 (04-ÅKE-67) och gränserna bestämdes i en 
rågångsförrättning 1878-1881 (04-ÅKE-164). Harsjöhult 1:1 hade sitt huvudskifte vid 
Harsjön. I samband med fastighetsbestämning och avstyckning av 
brukningscentrum på Harsjöhult 1:1 år 1972 (04-ÅKE-569) begärde lantmäteriet 
yttrande från kammarkollegiet om äganderätten till Harsjöhult 1:1 ( före detta 
soldattorpet 955). Kammarkollegiet fann efter utredning att marken utgjorde del av 
föutvarande Åkers styckebruks rekognitionsskog. Vid tiden för förrättningen hade 
Åker 5:1 gått upp i Åker 6:1 och sedan i Åker 7:1. Efter fastighetsbestämning 
beslutade därför lantmäteriet att Harsjöhult 1:1 ingick i Åker 7:1. I samband härmed 
avregistrerades Harsjöhult 1:1.  
Hur fastighetsindelningen såg ut framgår av gamla ekonomiska kartan från år 1957, 
aktbilaga 2. 
 
 
Officialrätter 
Åker 9:1 belastas av  ett stort antal servitut och ledningsrätter. 
Ingen av rättigheterna berör reservatet. 
 
 
Inskrivna rättigheter (privaträttsliga avtal)  
Åker 9:1 belastas av 16 inskrivna rättigheter (kraftledningar, vattenledning mm). 
Dessutom belastas fastigheten av två inskrivna nyttjanderätter avseende 
avverkningsrätt 84/1302-1303 och två nyttjanderätter för ledning mm 84/7953-7954. 
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De inskrivna servituten och de två nyttjanderätterna som berör ledning mm torde  
inte belasta reservatet. Det mest troliga är att de två nyttjanderätter som avser 
avverkning mm inte belastar reservatet. 
 
 
Privaträttsliga avtal (ej inskrivna i fastigheten) 
Ej kända. 
 
 
Planer och bestämmelser 
Reservatet berörs förutom av generella strandskyddsbestämmelser för Gallsjön och 
Lavansjön också av fasta fornlämningar från den gruvhantering som bedrivits inom 
området. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Gränser 
Reservatet angränsar inte till några idag levande fastigheter. Gränser för reservatet 
mot Lavansjön följer strandlinjen enligt geodatabankens visning från år 2009 
Gränsen för reservatet har stakats ut i samråd med länsstyrelse och markägare. 
Reservatet har mätts in med koordinater enligt teknisk beskrivning, aktbilaga TBE. 
 
                                                                                                                                                  
Hur kommer man till Lavansjöns naturreservat ? 
Reservatet är beläget cirka 5,2 kilometer sydväst Åkers styckebruk i anslutning till 
Lavansjöns västra strand. Enklast nås reservatet med utgångspunkt allmän väg nr 55. 
Vidare strax söder om Byringe station på allmän väg nr 893 förbi Kalkbro 
naturreservat och fram till Harsjön där Sörmlandsleden passerar allmänna vägen. 
Via Sörmlandsleden går det sedan att nå reservatets södra delar.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
I tjänsten 
 
 
 

Bengt Ekman 
Förrättningslantmätare 
 
Bilagor 
1. Fastighetsförteckning 
2. Utdrag ur gamla ekonomiska kartan från år 1957 
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