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Föreskrifter om bildande av naturreservatet Runns norra 
öar i Falu kommun; 
 
beslutade den 12 juni 2008 
 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det 
område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga 2, som naturreservat. 
Reservatets namn skall vara Runns norra öar. 
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Falu Kommun med stöd 
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen om områdesskydd 
(1998:1252) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och 
förvaltningsuppgifter ska gälla för naturreservatet. 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart, även om de 
överklagas. 
Falu kommun fastställer, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., de mål och riktlinjer för områdets 
långsiktiga vård som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen.  
Förvaltare av reservatet ska vara Falu Kommun. 
 
SYFTEN  
• Syftet med naturreservatet är att bevara Roxnäs udde, öarna och omgivande 

vattenområden för friluftslivets behov av ett lättillgängligt, tätortsnära land- 
och vattenområde med variationsrik natur. 

 



 

 

• Syftet är även att bevara och öka områdets naturvärden och den biologiska 
mångfalden genom att skydda och utveckla naturen i området enligt 
skötselplanen. 

För att kontrollera att syftena uppnås ska uppföljning göras av skötselplanens 
kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus. 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
Föreskrifterna gäller utöver annan lagstiftning. 
 
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden 
1 § Inom naturreservatet är det förbjudet att  
I 1. avstycka fastighet eller tomt 
I 2. uppföra helt ny byggnad eller anläggning på mark eller i vatten som 

vallar, bryggor, pirar, pålning, stensättning, vågbrytare eller 
erosionsskydd med undantag inom område A enligt I 10 samt med 
undantag av rastplatser enligt I 11 

I 3. väsentligt förändra användningen av byggnader och anordningar 
inom reservatet 

I 4. uppföra mast eller antenn 
I 5. bedriva täktverksamhet, borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa 

eller anordna upplag 
I 6. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart  
I 7. använda kalk eller annan växtnäring  
I 8. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar  
I 9. jaga, med undantag av skyddsjakt enligt I 14 
  
Inom naturreservatet är det utan tillstånd från Falu Kommun förbjudet att
I 10. inom område markerat med A på beslutskartan uppföra helt ny 

byggnad eller anläggning på mark eller i vatten som vallar, bryggor, 
pirar, pålning, stensättning, vågbrytare eller erosionsskydd 



 

 

I 11. anlägga nya rastplatser och att uppföra helt ny byggnad, brygga eller 
annan anordning för det rörliga friluftslivet vid de rastplatser som 
framgår av skötselplanen 

I 12. dra fram mark-, vatten- eller luftledning 
I 13. muddra 
I 14. bedriva skyddsjakt  
I 15. använda kemiska bekämpningsmedel 
 
Punkten I 8 och I 15 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen samt 
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. 
 
  
Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst 
intrång  
 
2 § Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar 
utförs och att följande åtgärder vidtas 
II 1.  utmärkning enligt svensk standard SIS 03 15 22 av reservatet, 

underhåll av vandringsstigar och uppsättning av informationstavlor 
II 2. utförande av åtgärder enligt fastställd skötselplan  
II 3.  undersökningar av markslag, landskapselement, växt och 

djursamhällen samt arter. 
 
 



 

 

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt 
att färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom 
reservatet 
 
3 § Det förbjudet inom naturreservatet att
III 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis 

genom att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar 
eller block  

III 2. skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar  
III 3. gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar 
III 4. att framföra båt eller annan vattenfarkost inom vattenzon markerad 

med B på beslutskartan 
III 5. ankra på samma plats eller angöra vid brygga längre än två dygn  
III 6. elda på annat än anvisad plats 
III 7. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
 
Föreskrifterna under 1-3 §§ utgör inget hinder för de åtgärder som behövs vid 
skötsel och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose ändamålet med 
reservatet. Föreskrifterna utgör heller inget hinder mot åtgärder som krävs för 
normalt vägunderhåll eller normalt underhåll av ledningar/ledningsgator. 
 
        

Dessa föreskrifter har trätt i kraft. 
 
Bilaga 
Karta (Bilaga 2 ur beslutet) 
 
 
 



 

 

 


