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Föreskrifter om bildande av Risröds naturreservat i 
Rättviks kommun; 
 
beslutade den 29 februari 2008. 
 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap 4 § i miljöbalken 
att förklara det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 2, som 
naturreservat. Området är ca 60 ha och består till stor del av örtrik 
granskog. Reservatets slutliga gränser utmärks i fält. 
Länsstyrelsen fastställer samtidigt skötselplanen, enligt bilaga 3, med stöd 
av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken. 
Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 
Syfte med naturreservatet 
Bevara biologisk mångfald 
Bevara områdets rikedom av orkidéer och andra örter samt andra nationellt, 
eller regionalt, hotade arter.  Detta gäller speciellt orkidén guckusko som 
här har en av sina rikaste förekomster i länet.  
 
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer  
Bevara områdets huvudsakliga karaktär av örtrik granskog men att i övrigt 
låta skogen fritt utveckla de naturvärden som förknippas med naturskogar. 
Naturtypen örtrik granskog är även det ett skäl för att reservatet anslutits 
till Natura 2000.  



 

 

Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer 
för skyddsvärda arter  
För de delar som idag utgörs av kalhyggen är syftet att de ska utvecklas till 
granbestånd med stort inslag av grov björk, asp, sälg och annat löv.  
 
Syftet ska nås genom 
Föreskrifter för området 
- Området undantas från skogsbruk och annan verksamhet som kan 
äventyra de växtsamhällen som är knutna till skogen. 
 
Skötsel i enlighet med skötselplan 
- För att säkerställa en rik flora måste ett visst decimering av gran göras 
regelbundet så ljus tillåts nå ned till marken. Detta gäller även för områden 
som har potential att utveckla en örtrik flora men där skogen idag står för 
tät.  
- För de delar av skogen som inte hyser förutsättningar att utveckla en 
örtrik flora, är i stället syftet att låta skogen utvecklas helt utan mänsklig 
påverkan.  
- Bestånd som idag utgörs av kalhyggen skall i stort få utvecklas fritt, men 
skötas på ett sådant sätt att slutprodukten blir bestånd med stort inslag av 
grov björk, asp, sälg och annat löv.  
- Iordningställande och underhåll av leder samt information om områdets 
värden. 
 
Reservatsföreskrifter 
För att säkerställa syftet med reservatet förordnar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter skall gälla. Föreskrifterna gäller utöver vad som gäller 
enligt lag eller annan författning. 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för att nå 
syftet med reservatet och som anges i skötselplanen. Detsamma gäller för 
uppföljning av kvalitetsmål. 
 



 

 

 
A Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden. 
I naturreservatet är det förbjudet att: 
1. gräva, schakta, dika, dämma, anordna upplag eller på annat sätt skada 
eller påverka mark och vatten  
2. avverka skog, utföra skogsvårdande åtgärd samt upparbeta eller ta bort 
döda träd och vindfällen med följande undantag. 

- befintliga skjutgator får underhållsröjas. 
3. gödsla, sprida aska eller använda bekämpningsmedel 
4. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och 
snötäckt mark, med följande undantag 

- transportera ut älg, björn, större hjortvilt eller vildsvin med fordon  
som inte ger skador på mark eller vegetation.    
- för tjänsteman i sjukvårds-, polis- eller räddningsärende. Insatsen ska  
omgående anmälas till länsstyrelsen. 

5. plantera in växter och djur 
6. anlägga mark- eller luftledning och uppföra byggnad, mast eller annan 
anläggning, inklusive jakttorn och jaktpass med följande undantag. 

- tillfälliga jaktpass av naturmaterial får uppföras 
7. skada växande eller döda - stående eller omkullfallna - träd, stubbar 
och buskar. 
 
B Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång. 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet: 
1. Utmärkning av reservatet, uppsättning av informationstavlor samt 
anläggning och underhåll av leder samt parkering för friluftslivets behov.   
2. Skötsel av naturreservatet sker genom t.ex. röjning, gallring, 
plockhuggning samt uppsättning och underhåll av stängsel. 



 

 

3. Undersökningar för uppföljning av skötselplanen och reservatets syfte.   
 
C Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 
I naturreservatet är det förbjudet att: 
1. skada växande eller döda träd – stående eller omkullfallna – träd, 
stubbar och buskar. 
2. framföra motordrivet fordon i terrängen, gällande både barmark och 
snötäckt mark. 
 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
3. gräva upp växter, insamla mossor, lavar, vedlevande svampar eller 
djur. 
4. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större 
eller återkommande organiserade arrangemang. 
 
Motiv till föreskrifter, undantag mm 
A. Det övergripande motivet till föreskrifterna under A är att förbjuda 
sådana aktiviteter som kan störa den naturliga utvecklingen hos befintliga 
växtsamhällen i området. 
 
I punkt A2 förbjuds alla former av avverkningar och skogsskötselåtgärder, 
vilket är en förutsättning för att områdets värden ska bibehållas. Denna 
föreskrift innebär att bestämmelserna i skogsvårdslagen och 
skogsstyrelsens föreskrifter om bekämpning av skadeinsekter och 
tillvaratagande av skadad skog ej ska gälla inom naturreservatet. 
Uppkommer insektsskador på skog i anslutning till naturreservatet som 
följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet 
ska frågan om ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler. 
 
I punkt A4 och C2 förbjuds fordonstrafik i terrängen eftersom det är en stor 
risk att detta kommer att orsaka markskador, då stora delar av området är 
påverkat av rörligt markvatten.  Med ”fordon som inte ger skador på mark 



 

 

eller vegetation” avses banddrivna fordon. Fyrhjulingar eller traktorer får 
inte användas då marken är speciellt känslig för belastning under hösten då 
merparten av jakten på större vilt pågår.  
 
Förbud mot permanenta jaktpass enligt punkt A6 gäller inte för pass-
konstruktioner som byggs av dit transporterade smala trädstammar. 
Taköverbyggnad får under jakten bestå av en presenning men denna får ej 
permanent vara kvar i skogen. 
 
B. Punkterna B 1 – B 3 medger att vissa åtgärder får vidtas i reservatet. 
Länsstyrelsen bedömer att nyttan med dessa åtgärder är avsevärd. De delar 
som är i restaureringsbehov kräver åtgärder för att höga naturvärden ska 
uppnås. Information om reservatet samt anläggningar för friluftslivet 
bedöms idag ofta som högst angeläget för att tillmötesgå det rörliga 
friluftslivet. Forskning och uppföljning ingår som en naturlig del i reservat 
av denna karaktär, och är även ett krav som ställs på Natura 2000-objekt. 
 
C. Punkterna under C inskränker allmänhetens nyttjande av området 
 
C1. Skogens träd och markens flora är grunden för reservatets värde och får 
inte skadas. Matsvamp och bär får givetvis plockas i reservatet.  
 
C3. Förekomsten av ett flertal värdefulla, ofta rödlistade, organismer 
motiverar skydd mot sådan plockning och insamling som kan inverka 
menligt på berörda populationer. Det är dock angeläget att undersökningar 
och insamlingar som förbättrar kunskapen om reservatets organismvärld 
kan ske. Normalt bör sådana undersökningar kunna medges under 
förutsättning att de har ett allmänt intresse, att undersökningsmetoden inte 
orsakar bestående skada och att resultaten tillgängliggörs. 
 
C4. Organiserade arrangemang kan om de bedrivs i olämplig omfattning, 
på olämpligt sätt, på olämplig plats eller under olämplig tid, störa andra 
besökare och negativt påverka naturmiljön. För att kunna inrikta den 
organiserade verksamheten till en hållbar och miljöanpassad sådan, krävs 



 

 

därför tillstånd av länsstyrelsen enligt punkt C4. Länsstyrelsen kan då ställa 
villkor och anvisa passande plats etc.  
 
Det är inte förbjudet för allmänheten att tälta i reservatet och inte heller att 
elda under förutsättning att man inte skadar växande eller döda träd. Vill 
man inte ta med sig egen ved går det bra att plocka torra kvistar från 
marken eller bryta torrgrenar från växande träd utan att de skadas. Däremot 
får man t.ex. inte elda med delar av torrakor och stubbar eller liggande 
döda träd, s.k. lågor. 
 

Föreskrifterna trädde i kraft 2008-05-14 
 
 
 
Maria Norrfalk 
Landshövding 
 
         Jonas Bergstedt 
         Naturskyddshandläggare 
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Karta (Bilaga 2 ur beslutet) 
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