
 

 20 FS 1997:49 

 Utkom från trycket 
 den 20 november 1998 

Föreskrifter 
om utökning samt ändring i naturreservatsföreskrifter för 
naturreservatet Näcksjövarden i Mora kommun (20 FS 
1992:6); 

beslutade den l september 1997. 

Länsstyrelsen har den l september 1997 med stöd av naturvårdslagen 
(1964:822) beslutat att utöka Näcksjövardens naturreservat samt beslutat 
om kompletteringar och ändringar i reservatsföreskrifterna. 

Näcksjövardens naturreservat kommer härefter att omfattas av det om- 
råde som avgränsas av innerkanten av heldragen linje på bifogad karta, 
bilaga 1. 

Föreskrifterna för Näcksjövardens naturreservat kommer härefter att ha 
nedan angivna lydelse. 

A. Föreskrifter med stöd av 8 § naturvårdslagen om inskränk- 
ningar i rätten att förfoga över fastigheten inom reservatet 

Utöver vad som gäller i lag eller annan författning är det förbjudet att 

1. uppföra ny byggnad eller anläggning 

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

3. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd 
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4. skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, 
 gräva upp eller plocka örter, mossor, vedsvampar och lavar 

5. anlägga mark- eller luftledning 

6. framföra motordrivet fordon med undantag av 
 transport av fälld älg eller björn om lättare dragfordon med lågt 
 marktryck användes, t ex järnhäst, fyrhjuling eller snöskoter 
 terrängmotorfordon på markerad skoterled på snötäckt mark. 

7. inom fastigheten Oxberg 399:3 jaga annat än älg, björn, rådjur, 
 räv och hare 

8. skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska 
 bekämpningsmedel på land eller i vatten. 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

9. sprida kalk på land eller vatten. 

Punkt A3 och A8 innebär att bestämmelserna i 19 § skogsvårdslagen om 
bekämpning av skadeinsekter ej skall gälla inom naturreservatet. Upp- 
kommer insektsskador på skog utanför naturreservatet som följd av att - 
i enlighet med reservatsföreskrifterna -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 angående mark- 
ägares 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 allmän- 
heten har att iaktta inom reservatet 

Utöver vad som gäller enligt lag eller annan författning är det förbjudet 

 

 



att: 

1. framföra motordrivet fordon med undantag av terrängmotorfordon 
 på markerad skoterled på snötäckt mark 

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

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

1. Länsstyrelsen fastställer de anvisningar om naturvårdsförvaltning 
 m m som framgår av skötselplanen. 

2. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas län. 

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart. 

Stig-Åke Svenson 

 Jan Larspers 

Bilaga 
Karta 

 


