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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och
Surahammars kommuner;
beslutade den 9 oktober 2015. (Dnr 511-4243-14)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat
Hälleskogsbrännan i Fagersta, Sala och Surahammars kommuner som
naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 6420 ha.
Syftet med naturreservatet är att:
•

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och
tillgodose behovet av områden för friluftslivet,

•

skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för
skyddsvärda arter,

•

bevara de naturvärden som är förknippade med större brandområden och
brandpräglade naturmiljöer med efterföljande naturliga successionsstadier
samt värna och stärka värden förknippade med opåverkade våtmarker och
naturliga vattendrag,

•

bidra till att bevara biologisk mångfald genom att öka kunskapen om
bränders påverkan på djur- och växtlivet och markernas biologiska
mångfald,

•

bevara ett synnerligen särpräglat och intressant naturområde som både på
kort och lång sikt kan utgöra ett intressant och attraktivt besöks- och
utflyktsmål för såväl närboende som mer långväga besökare.

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:

1
2

3
4
5
6

avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller
på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar,
bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets
topografi, yt-, botten-, eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra,
spränga, schakta, plöja, borra, dämma, nydika, rensa dike, utfylla, tippa,
markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning),
anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp,
båtar eller andra farkoster,
framföra motordrivet fordon annat än på vägar markerade på bilaga 2,
använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller
andra växtnäringsämnen,
anordna upplag,

7

uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. ekonomibyggnad,
bostadshus, vindkraftverk, jakttorn, mast, hamn, brygga, bro, bikupa, spång,
mark- eller luftledning, stängsel eller annan hägnad),
8 utfodra vilt,
9 införa för området nya växt- eller djurarter,
10 jaga tjäder, orre eller järpe.
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
naturreservatet:
1
2

3
4
5
6
7
8
9

utmärkning av reservatets gränser i terrängen,
utplacering av informationstavlor och skyltställ, samt anläggning, skötsel
och underhåll av leder, spänger, spår, ramper, vindskydd, kojor, utkikstorn,
särskilt intressanta besökspunkter och andra mindre anläggningar som syftar
till att tillgängliggöra och underlätta allmänhetens tillträde till området,
anläggning, förstärkning, skötsel och underhåll av vänd-, mötes- och
parkeringsplatser i anslutning till vägar som omfattas av undantag från
förbud mot motorfordonstrafik enligt bilaga 2,
förstärkning, skötsel och underhåll av väg och vägområden som omfattas av
undantag från förbud mot motorfordonstrafik enligt bilaga 2,
avveckling av parkerings-, mötes-, vändplatser samt vägar och vägområden,
naturvårdsbränning,
insådd av asp, åtgärder som syftar till att betesfreda aspföryngring samt
selektiv röjning i syfte att gynna etablerade aspplantor,
åtgärder för att återintroducera/gynna mosippa,
åtgärder för att återställa hydrologiska förhållanden i områden som är
påverkade av markavvattnande åtgärder,

10 åtgärder i syfte att bekämpa invasiva och/eller introducerade djur- och
växtarter,
11 dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och
vattenförhållanden, flora och fauna.
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:
1 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
naturföremål såsom berghällar och block,
2 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada
vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att samla ved eller att
insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och
matsvamp för husbehov,
3 insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
4 framföra motordrivet fordon annat än på väg som är markerad på bilaga 2,
5 sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
6 utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp artificiella boplatser för fåglar, t.ex.
holkar eller boplattformar.
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för:
Förvaltning & skötsel
•
förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt att vidta
de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som
har stöd av B-föreskrifterna och preciseras av vid var tid fastställd
skötselplan. Vad avser åtgärder för att betesfreda eller på annat sätt gynna
etablerade aspplantor, gynna mossippa eller naturvårdsbränna omfattar
undantaget att åtgärderna för att gynna asp får ske på maximalt 200 ha,
mosippa får gynnas på maximalt 20 stycken platser á 0,5 ha och maximalt
1/4 av reservatets yta får naturvårdsbrännas per hundraårsperiod,
•
att det inom de områden som pekas ut på bilaga 3 får vidtas åtgärder som
syftar till att skapa en gles och öppen skog alternativt, en trädbärande betad
hagmark,
•
att särskilt farliga träd/riskträd (främst döda träd), som riskerar att falla på
byggnad eller hävdad tomtmark, tas ner.
Vägar, anläggningar m.m.
•
skötsel och underhåll av väg- och vägområde som omfattas av undantaget
från förbud mot motorfordonstrafik enligt bilaga 2,
•
att fastighetsägare inom Islingby och Hällby skifteslag, samt ägaren till
Virsbo 2:2, nyttjar och underhåller på bilaga 2 och 4 särskilt utmärkta bas/körvägar i samband med skötsel och tillsyn av egen fastighet. Tyngre
transporter ska ske då markförhållandena är lämpliga. Det norra sticket till
Virsbo 2:2 kan endast användas vid tjälad mark och det södra sticket är

avsett för byggnation av skogsbilväg. Eventuella körskador ska snarast
möjligt åtgärdas av den fastighetsägare som initierat åtgärden som föranlett
skadorna. Virkesupplägg får ske inom utpekade områden, se bilaga 2 och 4
(60 x 6 m i direkt anslutning till väg per avlägg),
•
att inom ramen för vid beslutstillfället gällande inskriven rättighet/tillstånd
förnya eller vidta nödvändiga service- och underhållsåtgärder av befintliga
VA-anläggningar, mark- och luftledningar samt nyttja och underhålla
befintliga förråd längs med Färnebovägen med tillhörande anläggningar,
•
att ägaren till fastigheten Hällby 2:19 bygger upp jaktkojan ”Holmens stall”,
se bilaga 2, på ursprunglig plats samt nyttjar och underhåller befintlig bas/körväg och stig fram till platsen för kojan. Ett mindre område, med en radie
på maximalt 10 meter runt jaktkojan, får röjas,
•
nyttjande och underhåll av jaktkojor vid Gärsjön, se bilaga 3. Infartsvägen
och ett område med en radie på 10 meter runt kojorna får röjas från
igenväxningsvegetation. Röjning av på bilaga 3 utpekad ”Stig” samt
möjlighet att ha ledning för ”sjövatten” mellan Gärsjön och Norrål 6:2 och
6:3,
•
att befintliga motionsslingor och stigar i anslutning till Skräddartorp, se
bilaga 2, med tillhörande belysningsanläggning återställs och underhålls.
Undantaget gäller själva spårområdet men inkluderar även röjning av
igenväxningsvegetation, dvs. ris, yngre träd och buskar, samt kapning av
störade grenar inom ett 15 m brett område sett från spårområdets mitt.
Elkabeln till belysningen får grävas ner. I det fall rundan runt Uvberget, se
bilaga 2, bedöms kunna nyttjas utan att det kräver en mer omfattande
trädsäkring får även denna öppnas upp på motsvarande sätt. Särskilt farliga
träd/riskträd (främst döda träd) får tas ner efter samråd med Länsstyrelsen,
•
att skidspår dras med motorfordon vid befintliga motionsslingor och stigar i
anslutning till Skräddartorp, se bilaga 2, och efter Länsstyrelsens skriftliga
godkännande även i andra delar av området,
Jakt
•
att jakträttsinnehavaren bedriver jakt inom ramen för jaktlagstiftningen,
undantaget jakt på tjäder, orre och järpe, samt framföra motordrivet mindre
fordon i terrängen för uttransport av fällt klövvilt förutsatt att detta kan ske
utan markskador, upphuggning av några större mängder död ved eller mer
omfattande röjningsinsatser,
•
utplacering av enklare pallar och torn, samt röjning av sikt- och skjutgator, i
anslutning till av Länsstyrelsen skriftligen godkända jaktpass,
•
att jakträttsinnehavaren, efter att Länsstyrelsen skriftligen godkänt det,
stödutfodrar vilt vid synnerligen svåra vintrar,
Inventering, insamling och vetenskapliga undersökningar
•

inventeringar och vetenskapliga undersökningar som syftar, eller bidrar, till
att öka kunskapen om områdets biologiska värden, eller bränders påverkan

på djur- och växtlivet. För sådana aktiviteter krävs Länsstyrelsens skriftliga
godkännande. Åtgärder eller projekt som kan leda till flora-/fauna
manipulation, vegetations- eller populationsförändringar eller på annat sätt
mer än obetydligt kan påverka områdets djur- och växtliv omfattas inte av
undantaget. Projekt som påbörjats, och skriftligen godkänts av
Länsstyrelsen, innan reservatet inrättandes får fortgå inom godkända ramar,
•

begränsad insamling av arter i samband med organiserade
utflykter/aktiviteter i undervisningssyfte för barn och unga. Insamlat
material får inte föras ut ur naturreservatet,

Övrigt
•
uppställning av bikupor i samband med småskalig biodling. Verksamheten
kräver Länsstyrelsens skriftliga godkännande,
•
nödvändiga åtgärder i samband med bekämpning av bränder.
Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 §
miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet överklagas.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken, att
upphäva Länsstyrelsens beslut den 27 februari 1960 om fridlysning av
naturminnet Höskovsmossen, dnr. III R-17-59, när föreliggande beslut vunnit
laga kraft. Även beslut om fastställande av skötselplan fattat den 3 april 1987,
dnr. 11.131-1618-86, upphävs därmed.
Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.

Håkan Wåhlstedt
Mårten Berglind
(Naturvårdsenheten)

