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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter 

om naturreservatet Vitmossen i Sala kommun; 
 

beslutade den 4 mars 2013. 

(Dnr 511-4159-12) 

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Vitmossen i Sala 

kommun som naturreservat. 

 

Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och 

omfattar ca 174 ha. 

 

Fastigheter som berörs är Vevde 1:1, 1:2 och 1:22, Öster Vrenninge 2:4, 2:5 och 

3:2, Fläckebo-Näs 5:2, Olsbo 1:1, Asplund 1:4 och 1:7, Sätra 1:4 och 1:14 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara en naturligt fungerande högmosse med mosseplan, randskog, 

laggkärr och skogsbevuxen myr 

• bevara förekomsten av för en högmosse typiska strukturer såsom höljor, 

gölar, strängar, tuvor samt bevara en för mossen naturlig artsammansättning 

och krontäckningsgrad 

• bevara den naturliga hydrologin och förebygga störningar av hydrologin  

• bevara respektive förstärka naturtypen västlig taiga i de skogsområden som 

ansluter till högmossen 

• bevara och gynna förekomsten av för området skyddsvärda arter och 

samtliga förekommande Natura 2000-arter 

• i viss utsträckning tillgängliggöra området om det är möjligt utan att hindra 

ovanstående syften 

 



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 annars gäller är det förbjudet att: 

1 bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden (exempelvis att gräva, muddra, 

spränga, schakta, plöja, dämma, borra, 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 levande eller döda träd och buskar,  

3 ta bort, flytta eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle, 

4 framföra motordrivet fordon, 

5 jaga fågel,  

6 utfodra vilt, sätta upp saltsten eller motsvarande, 

7 införa nya växt- eller djurarter i området 

8 uppföra och vidmakthålla byggnad eller annan anläggning, 

9 anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon eller motsvarande, 

10 använda eller upplåta mark för orienteringstävling, militära övningar eller 

andra organiserade tävlings- eller övningsändamål, 

11 anordna upplag, 

12 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, sprida kalk, aska, 

gödningsämnen eller motsvarande 

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 

naturreservatet: 

1 utmärkning av reservatets gränser och uppsättning av informationstavlor, 

2 utmärkning och underhåll av vandringsstig, 

3 dokumentation och undersökningar av mark- och vattenförhållanden eller 

flora och fauna, 

4 skötselåtgärder för att gynna specifika, skyddsvärda arter eller fasta 

fornlämningar 

5 gallring, röjning, ringbarkning eller liknande i naturvårdssyfte, t ex där 

igenväxning hotar högmossens värden 



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: 

1 gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan, berghällar, block 

eller motsvarande. 

2 skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter, mossor, 

svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär 

3 medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

4 framföra motordrivet fordon,  

5 fånga, döda eller bortföra djur, klättra i boträd, föra bort ägg eller bo eller på 

annat sätt medvetet störa djurlivet,  

6 sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller snitsla spår  

7 använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål. 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för  

 reservatsförvaltaren eller den som arbetar på uppdrag av förvaltaren att 

utföra de skötselåtgärder som behövs inom högmossen, se bilaga 1, för 

bevarande av högmossen, dess strukturer och arter, om det görs i enlighet 

med en av Länsstyrelsen fastställd skötselplan.  

 flytt av lågor och annan död ved i syfte att förhindra skador på 

fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar, under förutsättning att 

de kvarlämnas nära ursprungsplatsen och inom reservatsområdet, 

 jakt enligt jaktvårdslagstiftningen med undantag av jakt på fågel, 

 uttransport av fällt klövvilt med hjälp av ett mindre motordrivet fordon om 

det görs med stor hänsyn till områdets naturvärden, 

 jakträttsinnehavare att ta bort kvistar eller uppväxande buskar och sly i 

anslutning till befintliga älgpass,  

 jakträttsinnehavare att med hjälp av ett mindre motordrivet fordon 

transportera materiel vid underhåll av befintliga jakttorn, om det görs med 

stor hänsyn till områdets naturvärden, 

 jägare att medföra okopplad hund i samband med jakt 

 vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska 

värdena. För sådana vetenskapliga undersökningar krävs dock 

Länsstyrelsens godkännande, 

 nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, 

 dikesrensning av befintliga diken inom dikningsföretag, markerade på bilaga 

1, till tidigare djup, bredd och läge, om det sker i samråd med 

reservatsförvaltaren och med stor hänsyn till områdets naturvärden. 

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 29 januari 1993 

angående föreskrifter om anmälningsskyldighet för samråd (samrådsområde 

Vitmossen, dnr 2323-269-93, 2323-287-93, 2323-285-93, 2323-286-93, 2323-

283-93, 2323-284-93, 2323-281-93, 2323-280-93, 2323-282-93, 2323-277-93, 

2323-279-93, 2323-273-93, 2323-275-93 och 2323-272-93) upphöra att gälla.  

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

INGEMAR SKOGÖ 

 

 Kristina Hanson 

 (Naturvårdsenheten) 


