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Föreskrifter om bildande av Naturreservatet Nedra 
Oppsveten i Smedjebackens kommun; 

 
beslutade den 4 februari 2004. 

 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar 
länsstyrelsen det område som avgränsats på bifogad 
beslutskarta, bilaga 2, som naturreservat. 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar 
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 
att nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
 
Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd 
enligt miljöbalken fastställer Länsstyrelsen skötselplanen för 
reservatets långsiktiga skötsel, bilaga 3. Naturvårdsförvaltare 
ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas län. 
 
SYFTE 
 
Syftet med reservatet är att: 
 

 bevara biologisk mångfald.  
Slåtterängarna, med deras exklusiva flora ska bevaras och 
skyddas från faktorer som kan påverka dem negativt. 
Naturskogen vid sjön ska bevaras. Den är variationsrik 
och rymmer därför en mångfald av livsmiljöer vilket ger 
förutsättningar för biologisk mångfald. 

 



 

 

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer.  
Naturmiljön vid Nedra Oppsveten ska bevaras med dess 
gamla brukningsstrukturer.  

 
 skydda återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 

eller livsmiljöer för skyddsvärda arter. Området ingår i en 
förteckning enligt 7 kap 27§ miljöbalken 2 punkten och 
ska prioriteras i det fortsatta arbetet. 
 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
A Inskränkningar med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om 

i rätten att använda mark- och vattenområden inom 
reservatet 
 

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att  
 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på 

något sätt skada ängsmark och betesmark, 
 
2. gödsla eller använda bekämpningsmedel, 
 
3. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, 

radiomast eller annan anläggning, 
 
4. i beslutskartans delområde 2 avverka och utföra 

skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort dött 
träd eller vindfälle. 

 
 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  
 
1. sprida kalk i vatten eller på land. 

 
 
B Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt 

förpliktigas med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken att tåla 



 

 

visst intrång inom reservatet såsom 
 

1. utmärkning av reservatet, utmärkning och underhåll av 
vandringsleder och uppsättning av informationstavlor, 

 
2. uppsättning och underhåll av stängsel, slåtter, betesdrift 

och annan skötsel enligt till beslutet hörande skötselplan, 
 
3. röjning, gallring, plockhuggning, restaurering av 

naturbetesmarker.  
 
 
C Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om 

rätten att färdas och vistas inom reservatet  

Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 

1. göra upp eld på annat än anvisad plats. 
 
Föreskrifter under A och C ovan utgör inget hinder mot de 
åtgärder som behövs vid skötsel och förvaltning av reservatet 
samt för att tillgodose syftet med reservatet. Föreskrifterna 
utgör heller inget hinder mot åtgärder som krävs för normalt 
underhåll av vägar och ledningar/ledningsgator. 
 
Föreskriften under punkten C gäller även fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet när de inte utnyttjar 
sin rätt att bruka fastigheten. 
 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 februari 2004. 
 
 
 
Ingrid Dahlberg 
Landshövding 
 Susanne Lundin 
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