Föreskrifter för allmänheten

Viktigt att tänka på när du besöker
Rogens naturreservat
Inom reservatet är det förbjudet att:
1. göra åverkan på mark eller växtlighet, torrträd och vindfällen inräknade
2. skada växande eller döda stående eller ikullfallna träd och buskar, gräva upp växter eller ta
upp mossa och lav
3. störa djurlivet, exempelvis genom närgången fotografering
4. göra upp eld inom ett område kring sjöarna Bredåsjön, Rogen, Tandsjön, Abborrvikarna
och Vingarna med flera. Undantag gäller för särskilt iordningställda och anvisade platser. På
övriga delar av reservatet får endast lösa grenar från marken eller eget bränsle användas.
5. framföra motordrivet fordon i terräng. Undantag gäller för snöskoter på markerad skoterled
samt på sjöis till och från fiskeplats på Bredåsjön och sydost skoterleden på sjön Rogen.
6. utan länsstyrelsens tillstånd landa med luftfarkost. Dispens utan särskilda skäl får medges
vid Rogenstugan samt vid raststugan söder om Bredåsjöns utlopp.
7. utan länsstyrelsens tillstånd framföra motorbåt eller annat motordrivet fartyg
8. framföra kanot, båt eller annat fartyg i sjöarna och vattendragen Myskelsjön-Övre Mysklan
samt sjöarna Övre och Nedre Muggsjön och Urgtjärnarna.
9. använda isborr som drivs av förbränningsmotor
10. införa levande fisk, till exempel som bete vid fiske
11. medvetet uppehålla sig närmare myskoxar än 100 meter
12. under tiden 20 april - 31 maj medföra hund. Undantag gäller för vinterrösade leder och
upplåtna fiskevatten samt närmaste lämplig färdväg till vattnen.
13. inom reservatets gränser ställa upp husvagn, flyttbara kojor eller liknande, annat än på
anvisad plats.
Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, se aktuellt
reservatsbeslut för fullständiga föreskrifter. Det kan också finnas andra lagar att ta hänsyn till,
exempelvis rennäringslagen.
Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas samt om
ordningen i övrigt inom naturreservatet.

Aktuellt reservatsbeslut finns på:
www.lansstyrelsen.se/jamtland

