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Föreskrifter
om bildande av naturvårdsområdet Lilla Älvgången i Hedemora kommun;
beslutade den 13 januari 1998.
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 19 § naturvårdslagen
(1964:822) att det område som avgränsats med innerkanten av
punktstreckad linje på bifogad karta skall vara naturvårdsområde.
Naturvårdsområdets namn skall vara Lilla Älvgången. Naturvårdsområdet har en yta av 63 ha varav 50 ha är jordbruksmark och 13 ha utgörs
av vatten.
Ändamålet med naturvårdsområdet skall vara att bevara och förbättra
Lilla Älvgångens värde för rastande och häckande våtmarksfåglar i enlighet med Sveriges åtagande i våtmarkskonventionen (Convention on
Wetlands).
Ändamålet skall även vara att ge möjlighet till naturupplevelse och
forskning i värdefull natur.

RESERVATSFÖRESKRIFTER
A Föreskrifter med stöd av 19 § 2 st naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom naturvårdsområdet
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
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1

anlägga skog på jordbruksmark.

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
2

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

3

anlägga mark- eller luftledning

4

uppföra ny byggnad eller anläggning

5

anlägga salixodling eller annan energigröda.

Föreskrifterna utgör inget hinder mot de åtgärder som behövs vid skötsel
och förvaltning av naturvårdsområdet samt för att tillgodose ändamålet
med naturvårdsområdet. Föreskrifterna utgör heller inget hinder mot
åtgärder som krävs för normalt vägunderhåll.

B Föreskrifter med stöd av 19 § 2 st naturvårdslagen om skyldighe ter för ägaren att tåla vissa åtgärder inom naturvårdsområdet
1.

Utmärkning av naturvårdsområdet.

2.

Utförande och underhåll av skyltning av naturvårdsområdet.

3.

Buskröjning, avverkning, slåtter och övriga naturvårdsåtgärder i den
mån de inte utförs av markägaren eller brukaren.

C Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmänhe ten har att iaktta inom naturvårdsområdet
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att
1.

göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål

2.

framföra motordrivet fordon i terrängen

3.

medföra okopplad hund.

D Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdsförordningen rörande
naturvårdsförvaltningen av naturvårdsområdet
1

Länsstyrelsen fastställer skötselplanen som reglerar naturvårdsförvaltningen.

2

Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 juni 1998.
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