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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Baggå i Skinnskattebergs kommun;
beslutade den 18 december 2017. (Dnr 511-3794-12)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Baggå i
Skinnskattebergs kommun som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 4 ha.
Syftet med naturreservatet är att:
•

i gynnsamt tillstånd bevara de krävande och hotade arter, tex flodpärlmussla och öring,
som finns i området och utveckla de förutsättningar som dessa arter kräver för en
långsiktig överlevnad,

•

i gynnsamt tillstånd bevara Hedströmmens naturliga livsmiljö med
vattenståndsvariationer och skiftande vattendynamik som skapar en variation av
strandmiljöer och bottnar med förutsättningar för hög biologisk mångfald,

•

i gynnsamt tillstånd bevara lövrik barrskog, så att dess värdefulla strukturer, funktioner
och arter gynnas och brer ut sig,

•

bevara den unika geologiska miljö som Hedströmmen utgör med ett tydligt nedskuret
meandersystem och aktiva geologiska processer såsom erosion, transport och
sedimentation,

•

tillgängliggöra området och möjliggöra upplevelsen av de natur- och kulturmiljövärden
Hedströmmen och dess närmiljö representerar.

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med
reservatet
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:
1.

avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt
skada levande eller döda träd och buskar,

2.

ta bort, flytta eller upparbeta dött träd eller del av träd,

3.

bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt-,
botten- eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga, schakta, dämma,

nydika, utfylla, tippa, markbereda, bryta stubbar, flytta sten eller utföra annan
markbearbetning),
4.

anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp, båtar eller
andra farkoster,

5.

framföra motordrivet fordon,

6.

uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. vindkraftverk, jakttorn, mast, brygga,
bro, spång, spång, mark- eller luftledning, stängsel eller annan hägnad),

7.

anordna upplag,

8.

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, sprida kalk eller andra
växtnäringsämnen,

9.

införa för området främmande växt- eller djurart,

10. utfodra vilt.

Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst
intrång
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla att följande
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med
naturreservatet:
1.

utmärkning av reservatets gränser i terrängen,

2.

uppsättning av informationstavlor,

3.

anläggande och underhåll av besöksparkering, vandringsled och rastplats

4.

naturvårdsinriktade skötselåtgärder i vattnet för att skapa och påskynda bildandet av
viktiga habitat och strukturer, t.ex. utläggning av lekgrus och död ved, utsättning av
öring, återställa rensade sträckor genom att flytta stenblock från strandkanten tillbaka ut i
vattenmiljön,

5.

åtgärder för att vidmakthålla fria vandringsvägar för öring och andra vattenlevande arter,
tex borttagande av bäverdämmen,

6.

åtgärder för att skapa död ved och gynna lövträd, t.ex. ringbarka eller fälla träd

7.

skötsel av kulturlämningar, tex genom röjning av gräs och sly,

8.

undersökningar av mark- och vattenförhållanden, flora och fauna,

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas
inom reservatet och om ordningen i övrigt inom reservatet
Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att:
1.

gräva, hacka, rista, måla, flytta sten eller på annat sätt skada jordytan eller fasta
naturföremål såsom berghällar och block,

2.

fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetation i
övrigt t.ex. genom att elda död ved, plocka örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med
undantag för bär och matsvamp,

3.

framföra motorbåt,

4.

insamla eller bortföra musslor, insekter eller andra ryggradslösa djur,

5.

tälta under längre tid än ett dygn på samma plats,

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för
•

förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt att vidta de åtgärder
som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som har stöd av Bföreskrifterna och preciseras av vid var tid fastställd skötselplan.

•

nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,

•

nödvändiga åtgärder vid underhåll av vägområde och parkeringsplats,

•

att på ett varsamt sätt föra mindre motordrivet fordon på skogsmark för uttransport av
klövvilt i samband med jakt. Denna körning får inte ske närmare än 5 meter från
vattendraget,

•

kräftfiske enligt fiskelagstiftningen,

•

att på ett varsamt sätt använda motorbåt i samband med jakt och fiske,

•

att flytta delar av träd som fallit i vattnet, i en bredd av 2 meter, så att det går att färdas
med kanot längs vattendraget,

•

att efter samråd med förvaltaren röja uppväxande sly i siktgatan mellan fastigheten
Tackbyn 4:1 och Hedströmmen, se skrafferat område på beslutskarta, bilaga 1. Enstaka
lövträd ska sparas som på sikt kan ersätta de stora granarna i siktgatan,

•

att fastigheten Tackbyn 4:1 nyttjar befintligt servitut för vattentäkt,

•

att underhålla befintlig fiberkabel vid reservatets nordvästra gräns,

•

vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska värdena i
området. För sådana undersökningar krävs dock Länsstyrelsens godkännande.

Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.
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(Avdelningen för naturvård)

