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Föreskrifter om bildande av naturreservatet Nackarberg
i Ludvika kommun;
beslutade den 2 april 2007.
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det
område som avgränsats på bifogad beslutskarta som naturreservat och med
de gränser som slutligen utmärks i fält.
Naturreservatet ska heta Nackarberg. Området är 76 hektar och utgörs i
huvudsak av skogsmark.
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. Naturvårdsförvaltare ska vara Länsstyrelsen i Dalarnas
län.
Syfte med naturreservatet
Syftet med naturreservatet Nackarberg är att bevara den värdefulla
livsmiljön västlig taiga, barrblandskog, med dess typiska arter i
gynnsamt bevarandetillstånd. Strukturer som död ved och gamla
grova träd ska förekomma i för livsmiljöerna gynnsam omfattning.
Andelen grova lövträd ska bibehållas eller öka.
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Besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer
och arter i naturliga bestånd.
Syftet ska nås genom att
¾ Skogen undantas från skogsbruksåtgärder och annan
verksamhet som kan förändra eller skada de livsmiljöer och
populationer av arter som är karaktäristiska för naturskog,
¾ genomföra insatser för att gynna befintliga lövträd och
etablering av lövträd,
¾ besökande ska på plats finna information om området.
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna
bedrivas i området.

Reservatsföreskrifter
Vid sidan av följande föreskrifter gäller annan lagstiftning som vanligt.
A Inskränkningar med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken i rätten att använda
mark- och vattenområden inom reservatet.
Det är inom reservatet förbjudet att:
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada
mark eller vatten,
2. gödsla, sprida kalk eller använda bekämpningsmedel,
3. anlägga mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, mast eller annan
anläggning,
4. avverka och utföra skogsvårdande åtgärd samt att upparbeta och ta bort
dött träd eller vindfälle,
5. framföra motordrivet fordon i terrängen. Vilt som faller i naturreservatet
får transporteras genom området med fordon som inte ger mark- eller
vegetationsskador. Vilt som faller på intilliggande fastigheter får

transporteras genom naturreservatet på befintliga körvägar med fordon
som inte ger mark- eller vegetationsskador,
6. jaga. Stigar till jaktpass e dyl i anslutande områden får ej markeras
permanent. Eftersök av skadat vilt får ske i naturreservatet.

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 och uppsättning av informationstavlor,
2. skötsel enligt till beslutet hörande skötselplan,

C Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas inom reservatet.
Det är inom naturreservatet förbjudet att
1. skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka
mossor, lavar och vedlevande svampar,
2. framföra motordrivet fordon i terräng.

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. Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare
och innehavare av särskild rätt till fastighet när de inte utnyttjar sin
rätt att bruka fastigheten.
Motiv till föreskrifter, undantag mm
I punkterna A1; A3; C1 förbjuds sådana aktiviteter som kan störa
den naturliga utvecklingen hos vegetationstyper och naturskogens
växter och djur.

I punkt A2 och A4 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 insektskador
på skog i anslutning till naturreservatet som en följd av att åtgärder
för insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan
om ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga regler.
A5 och C2 är beslutade för att upplevelsen av tystnad i reservatet
inte ska gå förlorad.
Punkten A6 är beslutad i enlighet med det testamente som ligger till grund
för naturreservatsbildningen.

Dessa föreskrifter trädde i kraft 2007-04-23.
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