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Kungörelse 
om bildande av naturreservatet Granön i Ludvika 
kommun; 
 
beslutade den 14 december 2006  

 

Ludvika kommun har med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklarat det 
område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. 
 
För naturreservatet meddelar kommunen följande ordningsföreskrifter med 
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. 
 

Det är inom naturreservatet förbjudet att 
 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 
exempelvis genom att borra, måla mejsla eller på annat 
sätt skada berghällar eller stenblock  

 

2. skada växande eller döda, stående eller omkullfallna, träd, 
och buskar. Det är också förbjudet att plocka eller gräva 
upp örter, mossor, lavar eller vedsvampar  

 

3. framföra motordrivet fordon i terrängen, tex snöskoter 
 

4. ankra på samma plats än de anvisade 
 
5. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo lya 

eller gryt 



 
6. medföra okopplad hund 
 
Inom naturreservatet är det utan tillstånd från tillsynsmyndigheten 
förbjudet att : 
 
7.  i undervisnings- eller forskningssyfte insamla växter, djur och 

naturföremål eller ringmärka fåglar 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken ifråga om rätten att förfoga över berört mark- och 
vattenområde samt tåla visst intrång. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Ludvika kommun. 
----------------------------------------------------------------------------------- 

Ordningsföreskrifterna träder i kraft 2006-01-04. Av 7 kap. 30 § 
miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även om 
de överklagas. 
 

 

Bilaga: 

Karta  
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