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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter om
naturreservatet Vargberget i Skinnskattebergs kommun;
beslutade den 4 mars 2013.
(Dnr 511-4162-12)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Vargberget i
Skinnskattebergs kommun som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 37 ha.
Fastigheter som berörs är Skinnskatteberg Främshyttan 1:17
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 som kan utgöra ett attraktivt utflyktsmål för det
rörliga friluftslivet och att främja allmänhetens möjligheter till
naturupplevelser.

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. 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),
2. avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på
annat sätt skada, flytta eller bortföra levande eller döda träd och buskar,

3. anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp,
båtar eller andra farkoster,
4. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra
växtnäringsämnen,
5. anordna upplag,
6. uppföra eller vidmakthålla ny byggnad eller annan anläggning (t.ex.
vindkraftverk, mast, brygga, mark- eller luftledning, stängsel eller annan
hägnad),
7. införa nya växt- eller djurarter i området.
8. utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för orienteringstävling, militära
övningar eller liknande arrangemang.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst
intrång för att tillgodose syftet med reservatet
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas:
1. utmärkning av reservatets gränser i terrängen samt utplacering av
informationstavlor,
2. åtgärder (röjning) med restaureringssyfte i ungskog med planterad gran,
3. mindre åtgärder (ringbarkning) i branter för att gynna naturvärdesträd av asp
och rönn,
4. anläggande och underhåll av strövstig och andra enklare anordningar för
friluftslivet (vindskydd eller sittbänkar),
5. 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. framföra motordrivet fordon,
3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada
vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att insamla örter, gräs,
mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för
husbehov,
4. utöva bergsklättring,
5. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur,
6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
7. tälta längre tid än två dygn,
8. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla
spår.

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken
gäller omedelbart, även om de överklagas.
Då detta beslut vunnit laga kraft ska Länsstyrelsens beslut den 11 november
1981 (dnr 11.126-479-81) om bildande av Malingsbo-Klotens naturvårdsområde
upphöra att gälla för det område som i och med detta beslut, 511-4162-12,
förklaras som naturreservat. Beslut med dnr 11.126-479-81 kvarstår i övriga
delar.
Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.
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Mårten Berglind
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