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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Locknäs i Arboga kommun;
beslutade den 3 februari 2015.
(Dnr 511-3940-12)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Locknäs i
Arboga kommun som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 45 ha.
Fastigheter som berörs är Järnäs 4:6 med tillhörande vattenområden.
Syftet med naturreservatet är att:
•

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer såsom äldre ädellöv-, triviallövoch blandlövskog samt lövdominerade landvinningsskogar,

•

bevara biologisk mångfald som är knuten till olika typer av lövskog med
viktiga strukturer, såsom gamla och grova träd, hålträd, död ved samt hög
och jämn mark- och luftfuktighet,

•

inom ramen för bevarande av naturmiljöer och biologisk mångfald
tillgodose behov av områden för friluftslivet.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med
reservatet
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet:
1 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga,

schakta, plöja, borra, dämma, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar eller
utföra annan markbearbetning),
2 uppföra ny byggnad, hägnad eller annan anläggning (t.ex. vindkraftverk,
mast, antenn, spång, luft- eller markledning),
3 anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp, båtar eller
andra farkoster,
4 framföra och ställa upp motordrivet fordon annat än på befintlig väg eller
besöksparkering,
5 avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på
annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
6 ta bort dött träd eller delar av träd,
7 anordna upplag,
8 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra
växtnäringsämnen,
9 utfodra vilt.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst
intrång
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:
1 utmärkning av reservatets gränser i terrängen samt utplacering och underhåll
av informationstavlor enligt karta, underbilaga 3.1 till beslutet,
2 anläggande och underhåll av besöksparkering och vandringsled enligt karta,
underbilaga 3.1 till beslutet,
3 åtgärder för att gynna värdefulla naturmiljöer och skyddsvärda arter, t.ex.
avverkning av gran (vid behov i alla delar av reservatet) och friställning av
värdefulla lövträd enligt kartor, bilaga 2 och underbilaga 3.1 till beslutet,
4 dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och
vattenförhållanden, flora och fauna samt av naturvårdsinriktade
skötselåtgärder och åtgärder för friluftslivet.
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och
vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att inom reservatet:
5 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
naturföremål såsom berghällar och block,
6 framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp, cykla eller rida annat än
på befintlig väg eller besöksparkering,
7 tälta,
8 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
9 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada
vegetationen i övrigt t.ex. genom att insamla ved, örter, gräs, mossor,
svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för husbehov,
10 insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
11 införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras,
12 elda, med undantag för eldning i medhavd grill eller fältkök,
13 sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla
spår,
14 använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål,
lägerverksamhet eller motsvarande.
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för
•
att förvaltaren eller den som arbetar på uppdrag av förvaltaren utför de
åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel i enlighet med
föreskrifterna B 1-4,
•

slutavverkning, upparbetning och utförsel av gran i område markerat
med 3 i karta, bilaga 2 till beslutet. Vid avverkning ska lövträd och buskar i största möjliga utsträckning sparas. Avverkning får inte ske
under perioden 1 maj-31 juli,

•

anläggande av och körning på tillfällig traktorväg i samband med
granavverkning enligt punkt ovan. Traktorväg ska dras i samråd med
förvaltare,

•

att tillfälliga upplag anordnas i samband med granavverkning enligt
punkt ovan. Platser för upplag ska utses i samråd med förvaltare,

•

att väghållare i samråd med fastighetsägare utför nödvändiga åtgärder
för drift och underhåll av befintlig väg inklusive vägdiken,
inbegripande att vid behov röja buskar, sly och mindre träd inom en

zon om högst 10 m från vägdikets yttre slänt inom reservatet. Avröjt
material lämnas på lämpliga platser i reservatet,
•

nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,

•

jakt med löshund,

•

uppförande och underhåll av jakttorn inom område markerat med 3 i
karta, bilaga 2 till beslutet. Innan uppförande av jakttorn krävs samråd
med Länsstyrelsen,

•

markering av jaktpass i samband med jakt,

•

underhållsröjning av siktgator i anslutning till befintliga jaktpass. Vid
ändring av siktgata krävs samråd med Länsstyrelsen,

•

att fällt klövvilt transporteras ut ur området med hjälp av banddriven
älgdragare eller fyrhjulig motorcykel. Älgdragaren/fyrhjulingen ska
framföras på sådant sätt att risken för skador på mark och vegetation
minimeras,

•

fiske enligt fiskelagstiftningen,

•

vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de
biologiska värdena i området. För sådana undersökningar krävs dock
Länsstyrelsens godkännande.

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken
gäller omedelbart, även om de överklagas.
Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen.
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