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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter 

om naturreservatet Silvtjärn i Norbergs kommun; 
 

beslutade den 26 november 2012. 

(Dnr 511-4386-12) 

 

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

Norbergs kommun som naturreservat. 

 

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

omfattar ca 37 ha. 

 

     Fastigheter som berörs är Malmkärra 1:1 och Malmkärra 2:1. 

 

     Syftet med naturreservatet är att: 

 

• bevara och utveckla naturvärden som är knutna till kalkpåverkade skogs- 

och våtmarker samt till äldre barrskog av typen västlig taiga, 

• bevara och främja ovanligare arter samt arter typiska för de i området 

förekommande naturtyperna, 

• bidra till att gynnsam bevarandestatus uppnås på landskapsnivå för de 

förekommande naturtyper och arter som är utpekade enligt Natura 2000, 

• bevara de växter och djur som är knutna till mer eller mindre öppna 

rikkärrsmiljöer, 

• bevara ett naturområde med betydelse för det rörliga friluftslivet och att 

främja allmänhetens möjligheter till rekreation och naturupplevelser. 

 

 

 



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 annat fast 

naturföremål, 

2 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att 

skada vegetationen eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, 

insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och 

matsvamp för husbehov, 

3 rida, 

4 cykla utanför bruksledens stigsystem eller på den i en omfattning som 

riskerar att ge upphov till långvarig markskada, 

5 insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, 

6 insamla eller avsiktligt döda eller skada grod- och kräldjur, 

7 klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet, 

8 anbringa tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår. 

 

     Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § 

miljöbalken gäller omedelbart, även om de överklagas. 

 

     Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 

miljöbalken om inskränkning i rätten att använda mark- och vattenområden 

inom reservatet samt om förpliktelse att tåla visst intrång. 

 

     Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

INGEMAR SKOGÖ 

 

 Mårten Gustafsson 

 (Naturvårdsenheten) 


