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Kungörelse om bildande av Dalen-Hökolsbergets 
naturreservat i Rättviks kommun; 
 
beslutade den 26 augusti 2010. 

 

Rättviks kommun beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken att förklara det 
område som avgränsats på bifogad beslutskarta, bilaga 1, som naturreservat. 
Reservatets slutliga gränser utmärks i fält. Reservatets namn ska vara Dalen-
Hökolsberget. 

 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är både att gynna friluftslivet och att skydda 
naturvärdena i området. Naturreservatet ska utgöra en lugn och rofylld plats. 
Det ska vara lätt framkomligt längs stigar och finnas rastplatser på attraktiva 
ställen längs stigarna. Naturen ska vara varierad med lövskog, barrskog, 
öppna ytor och utsiktsplatser. Reservatet ska huvudsakligen vara till för 
besökare som kommer till fots, såväl enskilda besökare som grupper. Särskild 
hänsyn ska tas till barnens behov. 
 
Delområde 1 består huvudsakligen av lövskog och ska bibehållas som 
lövskog. För att den inte ska övergå till granskog krävs att uppväxande gran 
tas bort. Närmast bymiljön ska reservatet skötas både med hänsyn till natur- 
och friluftslivsvärdena samt med hänsyn till närmaste bebyggelse och 
angränsande åkerbruk. En successiv övergång till granskogen på Hökolsberget 
ska eftersträvas. Lövskogen ska vara varierad. Med det menar vi att träd- och 
buskskiktet ska vara artrikt, det ska finnas god tillgång på grova lövträd, 
hålträd samt grov död ved. Det ska finnas en variation av solbelysta och 



 

skuggiga partier. De ännu öppna ytorna bör fortsätta att hållas öppna, och 
även utökas till gamla åkergränser, för att få variation i området för besökaren 
och för naturvärdena. I den nedre delen av Dalen bör området vara mer öp
än längre upp i lövskogen och en riktad skötsel för att uppnå detta kr
Denna del kan iordningställas som hagmark om det inte strider mot 

 

pet 
ävs. 

 

Hyggen och ungskog får skötas för att påskynda utvecklingen 
ll naturskog. 

ljöbalken föreskriver kommunen att 
ljande ska gälla inom reservatet. 

balken om inskränkningar i rätten att 
nvända mark- och vattenområden 

ad eller anläggning, 

 dämma, anordna upplag eller på annat 

kador, i samband med 

. använda/sprida gödsel, kalk eller bekämpningsmedel. 

friluftslivsvärdena och om tillgången på lämpliga betesdjur kan säkras. 

Delområde 2 består av en äldre naturskog där gran dominerar. Målet är att
denna får utvecklas fritt och utgöra ett bra exempel på en grandominerad 
barrnaturskog. 
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Föreskrifter för Dalen-Hökolsbergets naturreservat 

Med stöd av 7 kap 5,6 och 30 §§ mi
fö

 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljö
a

 
Det är förbjudet att 

1. uppföra byggn

2. anlägga väg, 

3. anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad, 

4. gräva, schakta, utfylla, tippa, dika,
sätt skada/påverka mark och vatten, 

5. avverka eller utföra annan skogsvårdsåtgärd, 

6. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, 

7. framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt 
vilt med fordon som inte ger mark- eller vegetationss
skötsel av skidspår eller på körväg enligt kartbilaga, 
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Ovanståe

 

nde föreskrifter skall inte utgöra hinder för: 

r 
lområdena, 

 ägare och nyttjare av vattentag att fortsätta använda befintliga vattentag, 

ll av vattentag, borttagande av träd och buskar intill tomter samt 
ppsättning av stängsel för djurhållning om det inte strider mot reservatets 

stighet att tåla visst intrång 

ar utförs 

ng av informationstavlor samt 

. röjning, gallring, plockhuggning och övrig skötsel enligt skötselplanen, 

t 7 kap 30 § om rätten att färdas och vistas inom 
vrigt 

en enligt kartbilaga, 

. rida eller cykla annat än på därför markerade leder, 

. lägga ris och kompostmaterial inom reservatet. 

* förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och 
skötsel, 

* kommunen att anlägga väg och annan infrastruktur längs en cirka 10 mete
bred korridor i ett ungefärligt läge mellan de

*

* underhåll av befintliga el- och telekablar. 

 
Förvaltaren får ge tillstånd till mindre arbeten för teknisk försörjning, 
underhå
u
syften. 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fa

Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordning
och att följande åtgärder vidtas; 

1. utmärkning av reservatet, uppsättni
anläggning och underhåll av leder, rastplatser, parkeringsplatser och andra 
anläggningar för friluftslivets behov, 

2

3. genomförande av undersökningar. 

 

C. Föreskrifter enlig
reservatet samt om ordningen i ö

Det är förbjudet att 

1. skada växande eller döda träd, 

2. gräva upp växter, 

3. elda annat än på anvisad plats, 

4. framföra motordrivet fordon annat än på körväg
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) om områdesskydd enligt 
iljöbalken mm fastställer kommunen bifogad skötselplan. 

---------------------------------------------------------------- 

öreskrifterna trädde i kraft 2010-10-22 

ommunfullmäktige 

 
Bilaga : Beslutskarta, bilaga 1 av beslutshandlingarna 
 

 

 

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252
m
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