
Föreskrifter om utökning av Bredmossens naturreservat i
Avesta kommun;

beslutade den 31 augusti 1998.

Länsstyrelsen i Dalarnas län utökar med stöd av 7 § naturvårdslagen
Bredmossens naturreservat med 38 ha till att omfatta 48 ha i Dalarna och
173 ha totalt i enlighet med markering på bifogad beslutskarta.

Ändamålet med reservatet är att skydda en högmosse med omgivande
kärr, sumpskogar och kantskogar och bevara dem i naturlig utveckling.

Ändamålet är också att ge möjlighet till naturupplevelser och vetenskap-
lig forskning.

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med
stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen att nedan
angivna föreskrifter skall gälla för reservatet.

RESERVATSFÖRESKRIFTER

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

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att

1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning
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2. anlägga väg, parkeringsplats, led, bro eller spång

3. anlägga luft- eller markledning

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, eller därmed jämförlig anord-
ning

5. anordna upplag

6. uppföra stängsel eller annan hägnad

7. bedriva täkt av berg, sten, grus, torv eller andra jordarter

8. borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla eller tippa

9. dika eller dikesrensa

10. plöja, harva eller fräsa

11. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle

12. bränna ris

13. gödsla

14. avverka

15. markbereda, hyggesrensa eller skogsodla

16. plantera träd, buskar eller andra växter

17. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart

18. föra motordrivet fordon

19. föra cykel

20. rida eller föra hästfordon

21. landa eller starta med luftfarkost



22. jaga fågel

23. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

24. använda mark för skyttetävling, orienteringstävling eller annan
idrottstävling eller militära övningar.

Föreskrifterna utgör inte hinder för skötsel av skidspåren inklusive spår-
preparering med snöskoter eller åtgärder som behövs för att tillgodose
ändamålet med reservatet.

B. Föreskrifter med stöd av 9 § naturvårdslagen om skyldighet att
tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ända-
målet med reservatet.

1. Utmärkning av reservatet.

2. Övriga åtgärder som framgår av antagen skötselplan.

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

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att

1. föra motordrivet fordon

2. tälta

3. föra cykel

4. rida

5. klättra i boträd

6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

7. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning



8. göra upp eld

9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, vedlevande svampar,
mossor eller lavar, med undantag för bär och matsvamp

10. samla in insekter eller andra ryggradslösa djur

11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll

12. anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling eller träning
därför.

Föreskrifterna utgör inte hinder för skötsel av skidspåren inklusive spår-
preparering med snöskoter.

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

1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan. Inom ramen för denna
och ändamålet med naturreservatet kan Länsstyrelsen i Dalarnas län
fortlöpande meddela direktiv för skötsel och förvaltning.

2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och
enligt Naturvårdsverkets anvisningar.

3. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Västmanlands län, som
fortlöpande skall samråda Länsstyrelsen i Dalarnas län vid förvalt-
ningen.

________________________________

Dessa föreskrifter har trätt i kraft.

Inger Eriksson

Torbjörn Rynéus

Bilaga
Karta




