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Föreskrifter om bildande av naturreservatet Säterdalen 
i Säters kommun; 

 
beslutade den 17 december 2001. 

 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen det 
område som markerats på bifogad beslutskarta som naturreservat. 
 
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken att nedan angivna föreskrifter 
skall gälla beträffande naturreservatet. 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen skötselplanen för reservatets 
långsiktiga vård. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Dalarnas 
län. 
Det beslut som meddelades 1969-01-10 enligt 19 § naturvårdslagen skall 
upphöra att gälla för det område som markerats på bifogad karta och 
ersättas av det nya reservatsbeslutet vid samma tidpunkt som detta vinner 
laga kraft. 
 
Syfte med naturreservatet 
Bevara biologisk mångfald 
Säterdalens lövskogsdominerade ravinsystem med sin naturliga dynamik 
har stor variationsrikedom både vad gäller livsmiljöer och arter. Områdets 
flora och fauna är artrikt med bl.a. flera rödlistade* arter. 
 
Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer  
Området utgör en geologiskt intressant formation, vilken har stor betydelse 
för kännedomen om geologiska processer och landskapsformer. Åker, 



ängs- och betesmarker i och närmast ravinsystemet ger Säterdalen stort 
värde för landskapsbilden. 
 
Tillgodose behov av områden för friluftslivet  
Säterdalen är ett naturskönt och mycket välbesökt område. Det har 
en viktig funktion för kringboende och turistnäringen som 
tätortsnära rekreationsområde med ledsystem i ravinskogen. 
 
Syftet ska nås genom att 

 värdefull lövskog skyddas mot skogsbruk och andra 
verksamheter som kan äventyra de livsmiljöer samt växt och 
djursamhällen som är knutna till lövskogen,  
 

 planterade barrskogar ska avvecklas och ersättas med naturligt 
uppkomna skogar. 
 

 ängs- och betesmarker i ravinsystemet brukas och vårdas 
 

 igenväxande ängs- och betesmarker restaureras och hävdas 
 

 anordningar för friluftslivet förstärks och utvecklas.  
 
Vid restaurering och utökning av hävdad mark, kan dessa åtgärder stå i 
konflikt med varandra varför avvägningar och uppföljningar måste göras i 
aktuella fall. 
 
Reservatsföreskrifter 
Vid sidan av följande föreskrifter gäller annan lagstiftning som 
vanligt 
 
A Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet. 
 
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att: 
1 tippa schaktmassor, halm och andra restprodukter från 

jordbruksverksamhet 
 
2 uppföra mast eller anlägga mark- eller luftledning 

 
3 anordna upplag 
 
4 bedriva täktverksamhet 



5 avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd med följande 
undantag: 
 
- Vid restaurering och förbättring av betesmark kan avverkning ske 

utan att länsstyrelsen kontaktas. Detta gäller för skötselområde fyra 
enligt skötselplanen. 

 
- Vid utökning eller anläggande av betesmark krävs samråd med 

Länsstyrelsen för avverkning. Detta gäller för skötselområde fem 
enligt skötselplanen. 

 
- Avverkning får ske närmast ravinkanten för att undvika skuggning av 

jordbruksmark eller tomtmark. Avverkningen får då endast ske inom 
ett avstånd av 5 meter från åkerkanten om inte annat särskilt avtalats.  
 

- Avverkning av gran får ske efter samråd med Länsstyrelsen.  
 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
6  uppföra ny byggnad eller anläggning 
 
7 utföra schakt- och grävningsarbeten 
 
8 anlägga eller röja för väg 
 
9 anlägga fleråriga energigrödor 
 
Punkten A5 innebär att bestämmelserna i 29 § andra stycket 
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 skall frågan om ersättning bedömas enligt 
skadeståndsrättsliga regler. 
 
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, underhåll av vandringsleder och 

parkeringsplatser samt uppsättning av informationstavlor 
 



2. Röjning, gallring, plockhuggning, restaurering av naturbetesmarker, 
uppsättning och underhåll av stängsel, slåtter, betesdrift och annan 
skötsel enligt till beslutet hörande skötselplan. 

 
3. Undersökningar av markslag, landskapselement, växt och djursamhällen 

samt arter. 
 
C Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet 
 
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 
1. skada växande eller döda, - stående eller ikullfallna, - träd och buskar, 

gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar 
 

2. cykla eller rida på annat än härför markerade leder. 
 
Ovanstående föreskrifter utgör inget hinder mot de åtgärder som behövs för 
reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan. 
 
Föreskrifterna utgör heller inget hinder mot åtgärder som krävs för normalt 
underhåll eller av vägar och ledningar/ledningsgator. Föreskrifterna under 
punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till 
fastighet när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten. 
 
 
  
 
Dessa föreskrifter trädde i kraft 2004-12-09. 
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