
Naturvärden inom området  B  under p 7. 

l det tänkta området NO om det gamla förslaget för Riksintresse ligger två 
naturreservat. Tjärnbergets naturreservat omedelbart utanför den norra spetsen av 
Riksintresset samt Birtjärnsbergets naturreservat som ligger 7 km NNO om gränsen 
för Riksintresset norr om Lindesnäs. Ytterligare ett naturreservat Hasta ngsf lotta n 
ligger kanske utanför den tänkta utökningen av Riksintresset. 

Flera nyckelbiotoper finns även inom detta område. Sälsklinten och Rostberget ligger 
högt upp på länsstyrelsen inköpslista över nya naturreservat. Sälsklinten ligger 4 km 
öster om norra spetsen på gränsen för Riksintresset och Rostberget ca 5 km NNO 
om norra spetsen. Länsmansbergets västsluttning har stora naturvärden. Dels finns 
geologiska värden i stupen. En mycket gammal tallskog finns i anslutning till 
branterna i väst mot Järnagränsen. Det finns varglav på en av de gamla tallarna. 

Ur både stort natur- och kulturhistoriskt värde är fäbodar som Sälsriset och 
Vin(n)berget samt Hasta som ligger mellan den norra spetsen på Riksintresset och 
Bysjön. Knösen ligger 5 km norr om nordspetsen av Riksintresset. 

Hela Bysjöområdet har en rad med värdefulla områden. Storön är en fin urskogsö 
som ej Bergvik har ritat ut på sina kartor. Häckande fiskljuse och tidsvis lärkfalk finns 
där. l syddelen finns ett av Dalarnas största deltan vid Äskans utlopp. Skall enligt 
gamla uppgifter finnas med på listan över tilltänkta naturreservat. Vid Närsjö finns 
Västerdalarnas finaste badstränder. Sandnäset är en intressant kvartärgeologisk 
bildning med tre rödlistade skalbaggsarter. Öster om Bysjön ligger berget St. Flen 
med stup på tre sidor och mycket fin gammelskog med gamla tallar och aspar på 
toppen, l en av de gamla tallarna finns spår efter tre olika bränder. Bysjön är en 
mycket känd fiskesjö med bl.a. förekomst av laxöring. Långsjön är även en känd 
fiskesjö som ligger strax norr om gränsen till Riksintresset. Hafskinbergstjärn har en 
självreproducerande stam av laxöring och i avrinningen finns en stam av flodkräfta 
kvar. 
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