20 FS 1997:21
Utkom från trycket
den 29 september 1997

Föreskrifter
om bildande av naturreservatet Fux-Andersknallarna i
Mora kommun;
beslutade den 21 april 1997.
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen
(1964:822) att det område som avgränsats med innerkanten av streckad
linje på bifogad karta skall vara naturreservat.
Reservatets namn skall vara naturreservatet Fux-Andersknallarna.
Reservatet har en yta av 228 ha.
Ändamålet med reservatet ska vara att bevara Fux-Andersknallarnas naturligt brandföryngrade skog och den till brandsuccession knutna och
starkt hotade floran och faunan, samt att skapa förutsättning för denna
naturtyp att regenereras.
Ändamålet är även att - inom ramen för detta mål - ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning.

RESERVATSFÖRESKRIFTER
A

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

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
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1

borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa eller dämma

2

anlägga mark- eller luftledning

3

inplantera för området främmande växt - eller djurart

4

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

5

framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla vid
uttransport av älg under förutsättning att endast lättare dragfordon
med lågt marktryck används, t. ex. "järnhäst" eller fyrhjuling.

6

skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

7

avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd

8

uppföra ny byggnad eller anläggning

10

jaga annat än älg, rådjur, räv eller hare.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
11

sprida ut kalk i vatten eller på land.

Föreskrifterna utgör inget hinder mot de åtgärder som behövs vid tillsyn
och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose ändamålet med
reservatet.
Punkterna A4 och A6 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen
om bekämpning av skadeinsekter ej ska gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som följd av att - i
enlighet med reservatsföreskriftema - åtgärder för att förebygga eller bekämpa insektsspridning inte vidtagits inom reservatet, bedöms frågan om
ersättning härför enligt skadeståndsrättsliga regler.

B

Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen om 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 allmänheten har att iaktta inom reservatet

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
1

göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål

2

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

3

framföra motordrivet fordon i terrängen

4

störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla
sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter

5

medföra okopplad hund.

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 ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län.

________________________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 20 maj 1997.
Gunnar Björk
Susanne Peterson
Bilaga
Karta

