
 

 20 FS 1996:109 

 Utkom från trycket 
 den 2 september 1997 

Kungörelse 
om utökning av samt föreskrifter för Östbjörka naturreser- 
vat i Rättviks kommun (20 FS 1977:149); 

beslutad den 14 augusti 1996. 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) att 
utöka Östbjörka naturreservat så att hela reservatet omfattar det område 
som avgränsats med innerkanten av punktstreckad linje på bifogad karta. 

För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen samt  
9 § naturvårdsförordningen (1976:484) vilka anges nedan. 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 

A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i 
rätten att förfoga över fastigheter inom reservatet 

Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att 

1. uppföra byggnad eller anläggning 

2. spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa eller dämma 

3. anlägga mark- eller luftledning 

4. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad som fram- 
går av skötselplanen 
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5. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, 
gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar och lavar 

6. tillföra kalk, skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska be- 
kämpningsmedel. 

Punkt A4 och A6 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen om 
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreservatet. Uppko- 
mer insektsskador på skog utanför naturreservatet som följd av att - i enlig- 
het med reservatsföreskrifterna - åtgärder för att förebygga eller bekämpa 
insektsspridning inte vidtagits inom reservatet, bedöms frågan om ersätt- 
ning härför enligt skadeståndsrättsliga regler. 

Inom reservatet finns ett flertal kalkugnar som är registrerade som fasta 
fornlämningar. Enligt 6 § kulturminneslagen råder förbud att utan tillstånd 
rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller 
på annat sätt ändra eller skada fast fornlämning. 

B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen angående markäga- 
res och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de 
åtgärder vidtas inom området som framgår av skötselplanen. 

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänhe- 
ten har att iakttaga inom reservatet 

Utöver vad som gäller i övrigt är det förbjudet att 

1. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, 
plocka eller gräva upp örter, mossor, svampar och lavar 

2. fånga eller insamla djur 

3. spränga, bryta loss eller med verktyg påverka berggrunden 

4. bortföra stenprover vare sig från fast klyft eller ur löst liggande mate- 
rial 



5. cykla eller framföra motordrivet fordon. 

D. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande 
naturvårdsförvaltningen av reservatet 

1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen 
m m som framgår av skötselplanen. 

2. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

__________________________________ 

När detta beslut vunnit laga kraft upphävs länsstyrelsens tidigare beslut den 
22 augusti 1977, dnr 11.111 3324-74 samt länsstyrelsens beslut om fast- 
ställande av skötselplan den 9 februari 1987 dnr 11.119-3-79, rörande 
naturreservatet Östbjörka kalkstensravin. 

Gunnar Björk 

 Jan Larspers 

Bilaga 
Karta 


