Dalarnas läns författningssamling
Länsstyrelsen
20 FS 2011:1
Utkom från trycket
den 4 april 2011

Kungörelse om utökning av Gyllbergens naturreservat i
Borlänge och Ludvika kommuner;
beslutade den 10 december 2007.
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att
utöka Gyllbergens naturreservat i Borlänge kommun med dels ett skifte av
fastigheten Rågåker 8:26 (Baggborutan), dels en del av fastigheten Tjärna
15:85 (Lövbrännan) och i Ludvika kommun med hela norra kommunspetsen belägen på fastigheten Laxsjön 2:16. Se bifogad karta. Därmed
utökas reservatet med drygt 700 ha till totalt 1706 ha. Det kommer att
gränsa direkt mot Prästbuans naturreservat på 94 ha i Gagnefs kommun.
Reservatets slutliga gränser utmärks i terrängen.
Länsstyrelsen beslutar vidare att beslutet från 1982 om bildande av
Gyllbergens naturreservat, diarienummer 11.121-1797-71 skall upphöra att
gälla och ersättas av detta nya reservatsbeslut vid samma tidpunkt som det
vinner laga kraft.
Länsstyrelsen fastställer också bifogad skötselplan med Länsstyrelsen i
Dalarna som ansvarig naturvårdsförvaltare för reservatet medan Borlänge
kommun sköter spår, leder och andra anläggningar för friluftslivet.
Syftet med reservatet
Biologisk mångfald
Syftet är att låta växt- och djurlivet utvecklas naturligt utifrån naturens egna
förutsättningar i reservatet och därför skydda det från hydrologiska
ingrepp, skogsbruk, vägbyggen och exploateringar av negativ betydelse.
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Friluftsliv
Tillvarata och underlätta möjligheterna till besök och naturupplevelser i
reservatet.
Syftet ska nås genom
• att området lämnas till fri utveckling, där avverkning av vissa träd för att
gynna friluftsliv, naturvård eller kulturvård ska kunna ingå som en naturlig
del i en framtida skötsel
• information samt, i mån av tillgängliga resurser, anläggande och
underhåll av vandringsstigar, skidleder, slogbodar, rastkojor mm i
reservatet
Reservatsföreskrifter
A. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden
Det är förbjudet att
1. gräva, schakta, dika, dämma, anordna upplag eller på annat sätt
skada/påverka mark och vatten
2. avverka skog, utföra skogsvårdande åtgärd, upparbeta eller ta bort döda
träd och vindfällen
3. använda/sprida gödsel, aska eller bekämpningsmedel
4. framföra motordrivet fordon i terrängen
5. anlägga mark- eller luftledning, uppföra byggnad, stängsel, mast eller
annan anläggning
6. uppföra jakttorn
Undantag
Föreskrifterna gäller inte för
• underhåll av befintliga vägar och master
• åtgärder för skötsel och förvaltning av reservatet eller för att tillgodose
syftet med reservatet
• punkt A.4 gäller inte för uttransport av älg med fordon som inte ger
skador på mark eller vegetation och inte för ägarnas transport till de två
stugorna på fastigheten Baggbo 5:7 och Tjärna 1:13 efter skriftlig
överenskommelse med markägaren, Borlänge kommun.

B. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt ska tåla följande
intrång
1. utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor, anläggning
och underhåll av leder, slogbodar och andra anläggningar för friluftslivets
behov
2. skötsel enligt skötselplan
3. undersökningar för uppföljning av skötselplanen och syftet med
reservatet
C. Ordningsföreskrifter
Det är förbjudet att
1. skada växande eller döda träd, vindfällen, stubbar eller lågor
2. medföra okopplad hund
3. framföra motordrivet fordon i terrängen
D. Motiv till föreskrifter, övriga undantag mm
A. 1-6 Grundtanken är precis som vid reservatsbildningen 1982 att låta
skogen utvecklas fritt med så liten påverkan som möjligt frånsett de leder
och andra anordningar som behövs för friluftslivets skull.
Innebörden i föreskrifterna är något förändrad och den språkliga
utformningen justerad sedan beslutet 1982.
Punkt A.2-3 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om
bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog ej ska
gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på skog i anslutning
till reservatet som följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits
inom reservatet ska frågan om ersättning bedömas enligt
skadeståndsrättsliga regler.
Förbudet A.4 mot att köra snöskoter och andra motordrivna fordon är
viktigt för att kunna upprätthålla tystnaden och vildmarkskänslan i
reservatet.
B. 1-3 och C. 1-3 Länsstyrelsen har bedömt dessa intrång och
ordningsföreskrifter som rimliga mot bakgrund av syftet med reservatet.

Det är t ex inte förbjudet att tälta i reservatet och inte att elda under
förutsättning att man tar hänsyn och inte stör häcknings- och spelplatser
och inte skadar växande eller döda träd. Vill man inte använda de
vedförsedda eldplatserna går det bra att plocka torra kvistar från marken
eller bryta torrgrenar från växande träd utan att de skadas. Däremot får man
t ex inte elda med delar av torrakor och stubbar eller liggande döda träd, s k
lågor. Det gamla förbudet att inte elda på hällmarker har tagits bort
eftersom påverkan blir så begränsad.
Liksom tidigare bedöms det rimligt att hundägarna ska hålla sina hundar
kopplade med tanke på de ständiga mötena med andra skidåkare, vandrare,
barn och pulkadragna småbarn. I samband med jakt får dock okopplad
hund användas.
Förbudet C.3 mot att köra snöskoter och andra motordrivna fordon är
viktigt för att kunna upprätthålla tystnaden och vildmarkskänslan i
reservatet.
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