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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Boberget i Sala kommun;
beslutade den 22 juni 2015. (Dnr 511-5435-14)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Boberget i Sala
kommun som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 13 ha.
Naturreservatet berör fastigheten Möklinta-Boda 1:4.
Syftet med naturreservatet är att:
•
bevara och utveckla de förekommande naturtyperna med inriktning på
naturvärden knutna till äldre barrskogar med naturskogsprägel,
•

bevara de ovanliga och hotade arter som förekommer i området och
förbättra deras möjligheter att fortleva i området på lång sikt,

•

bidra till bevarandet av de höga biologiska värden som är knutna till äldre
naturskogsartade barrskogar på landskapsnivå,

•

bevara ett naturområde med gammal naturskogsartad skog som kan utgöra
ett intressant och attraktivt 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

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- eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga,
schakta, plöja, borra, dämma, nydika, rensa dike, utfylla, tippa, markbereda,
bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning),

3
4
5
6
7
8
9

anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp,
båtar eller andra farkoster,
framföra motordrivet fordon,
använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller
andra växtnäringsämnen,
anordna upplag,
uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. ekonomibyggnad,
bostadshus, vindkraftverk, jakttorn, mast, spång, mark- eller luftledning,
stängsel eller annan hägnad),
utfodra vilt,
införa nya växt- eller djurarter i området,

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

utmärkning av reservatets gränser i terrängen samt utplacering av
informationstavlor,
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
2

3
4

gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
naturföremål såsom berghällar och block,
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,
insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla
spår.

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för
•
förvaltaren eller den som arbetar på uppdrag av förvaltaren att utföra
naturvårdande åtgärder i enlighet med B-föreskrifterna och fastställd
skötselplan,
•
jakträttsinnehavaren att bedriva jakt inom ramen för jaktlagstiftningen samt
framföra mindre motordrivet fordon i terrängen för uttransport av fällt
klövvilt förutsatt att detta kan ske utan markskador,

•

•

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

Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.

Håkan Wåhlstedt
Mårten Berglind
(Naturvårdsenheten)

