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Föreskrifter om bildande av naturreservatet Hån i 
Ludvika kommun; 

 
beslutade den 6 februari 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 Hån. Området är 53 ha stort och utgörs till största 
delen av jordbruksmark 
 
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 är att bevara det värdefulla öppna 
landskapet i Hån med naturtyperna artrika silikatgräsmarker 
nedanför trädgränsen, Natura 2000 kod 6270, slåttermarker i 
låglandet, Natura 2000 kod 6510 samt fuktängar med blåtåtel eller 
starr 6410 med dess typiska arter i gynnsamt bevarandetillstånd.  
 



Besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer 
och arter i naturliga bestånd. 
 
Syftet ska nås genom att 

 betes och ängsmarker brukas och hållas öppna genom bete och  
eller slåtter,  
 

 igenväxande ängs- och betesmarker restaureras och hävdas. 
 

 besökande ska på plats finna information om området 
 

 värdefulla kulturlämningar, t.ex odlingsrösen synliggörs och  
bevaras.  

 
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 inom reservatet är förbjudet att: 
 
1. anordna upplag, gräva, schakta, dika, dämma eller på något sätt skada 

mark eller vatten, 
 
2. gödsla, kalka eller använda bekämpningsmedel, eller på annat 

sätt tillföra näring till marken 
 
3. anlägga ny mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, radiomast eller 

annan anläggning, 
 
4. jaga 

 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:  
 
5. framföra motordrivet fordon i terrängen. 
 



 
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 enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet 
 
Det är förbjudet att inom reservatet 
 
1. elda 
2. rida, cykla 
3. tälta 
4. framföra motordrivet fordon i terräng 
5. medföra hund som inte är kopplad 
 
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. 
 
Föreskriften 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 
I punkterna A1; A2;A3 förbjuds sådana aktiviteter som kan störa 
den naturliga utvecklingen hos den öppna markens 
vegetationstyper. 
 
I punkterna A4, C1, C2,C3, C5 förbjuds aktiviteter som kan störa 
djurhållningen, vilken är en förutsättning för att bevara områdets 
naturvärden. 
 



I punkten C4 förbjuds skoterkörning. Skoterkörning kan påverka 
vegetationen negativt eftersom snön ligger kvar förhållandevis 
längre i skoterspår och ger ofta så kallad isbränna. Skoterkörning 
kan också ge upphov till lokalt markslitage. Allt detta är negativt 
för betet och vegetationsutvecklingen. 
 
 
  
 
Dessa föreskrifter trädde i kraft 2007-02-27. 
 
 
 
Inger Eriksson 

T.f landshövding 
 
 Susanne Lundin 
 Naturskyddshandläggare 
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