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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter 

om naturreservatet Kuggenäs i Arboga kommun; 
 

beslutade den 29 mars 2017 (Dnr 511-6190-2012). 

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Kuggenäs i 

Arboga kommun som naturreservat. 

 

Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och 

omfattar ca 35 ha. 

 

Fastigheter som berörs är Kuggenäs 1:21, Kuggenäs 1:6, Kuggenäs 1:9, 

Kuggenäs 1:13 samt Lunger 36:1. 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

 

• bevara biologisk mångfald som är knuten till gamla ädellövträd, 

ädellövmiljöer och grov ved av ädellöv 

• bevara biologisk mångfald som är knuten till lövsumpskog på Hjälmarens 

landvinningsmarker i allmänhet och vid Kuggenäs i synnerhet 

• bevara biologisk mångfald genom att vårda värdefulla gamla inägor, äng- 

och betesmarker, samt genom detta också bevara och synliggöra höga 

kulturhistoriska värden i form av ett varierat, småskaligt odlingslandskap 

med ålderdomliga strukturer 

• skydda och återställa livsmiljöer för skyddsvärda arter knutna till 

ädellövmiljöer, lövsumpskog eller hävdade marker 

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: 

 



A. 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 inom reservatet: 

1. avverka, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller 

på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,  

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden (exempelvis att gräva, muddra, 

spränga, schakta, plöja, dämma, borra, nydika, rensa dike, utfylla, tippa, 

markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning), 

3. utföra vassröjning eller vasstäkt 

4. ta bort, flytta eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle, 

5. framföra motordrivet fordon, 

6. uppföra byggnad eller annan anläggning, samt att vidmakthålla densamma, 

7. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon eller motsvarande, 

8. anordna upplag, 

9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, sprida kalk, aska, 

gödningsämnen eller motsvarande 

10. omföra betesmark till åker- eller skogsmark, 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

11. bygga ut befintlig byggnad eller anläggning 

B. 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 reservatet: 

1. utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av informationstavlor, 

2. iordningställande, utmärkning och underhåll av vandringsstigar samt 

anordnande av nödvändiga övergångar (stättor, broar) och utplacering av 

enklare bänkar längs stigarna, i enlighet med bilaga 2.1 

3. iordningställande av enklare badplats och rastplats inom badplatsområde 

markerat på bilaga 1 

4. dokumentation och undersökningar av mark- och vattenförhållanden eller 

flora och fauna 

5. friställning av äldre lövträd, för att gynna hotade, ovanliga eller för området 

typiska arter 



6. återkommande skötselåtgärder, t ex röjning, bete, slåtter eller liknande  

C. 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 eller på annat sätt skada jordytan, berghällar, block 

eller motsvarande, 

2. skada levande eller döda träd och buskar, samt skada vegetation eller 

naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved eller plocka mossor och 

lavar. Förbudet gäller inte bär och matsvamp för husbehov, 

3. fånga, störa, döda eller bortföra djur. Förbudet gäller inte fredande mot 

mygg eller andra stickande insekter, 

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur. 

5. framföra motordrivet fordon,  

6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande,  

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

7. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, 

lägerverksamhet eller motsvarande. 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för  

1 reservatsförvaltaren eller den som arbetar på uppdrag av förvaltaren att utföra 

den skötsel som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och har 

stöd av B-föreskrifterna. Undantaget omfattar skötsel enligt gällande, dvs vid 

var tid fastställd, skötselplan för naturreservatet inom ramen för 

nedanstående preciseringar.  

• Inom på bilaga 1 markerade delområden får skötsel utföras enligt följande: 

× extensiv betesdrift och slyröjning inom ädellövlund (delområde 1) i 

syfte att gynna naturvärden kopplade till ädellövlunden 

× slåtter, bete och friställning av hagmarksträd inom ängs- och betesmark 

(delområde 4) 

× friställning av särskilt värdefulla grova, vidkroniga ädellövträd inom 

ädellövlund och ädellövdominerad blandskog (delområde 1 och 2) 

× röjning av unggran och triviallöv inom ädellövlund och 

ädellövdominerad blandskog (delområde 1 och 2) om graninväxt eller 

triviallöv riskerar att konkurrera ut ädellöv 

× slyröjning vid kulturlämningar i hela området 

× utmärkning av gränser och uppsättning av informationsskyltar i hela 

området 



× iordningställande och underhåll av stigar, inklusive broar och stättor 

längs dessa, i hela området 

× iordningställande av rastplats inom badplatsområde på Ärholmen samt 

utplacering av enklare bänkar i anslutning till stigen på Kuggenäsudden 

 

2 jakt enligt jaktlagstiftningen inklusive: 

× jakt med löshund 

× markering av jaktpass 

× siktröjning av mindre sly i anslutning till jaktpass 

× uttransport av fällt vilt med fyrhjuling eller motsvarande mindre 

terrängmotorfordon 

× nyttjande av mobila jakttorn 

 

3 fiske i enlighet med gällande fiskerätt, inklusive färdselrätt för att kunna 

nyttja sin fiskerätt 

4 nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning 

5 markägare till fastigheten Kuggenäs 1:9 samt Kuggenäs 1:6, att uppföra 

båthus/fiskebod, max 30 kvadratmeter, inom på bilaga 1 markerat 

båthusområde inom sina respektive fastigheter. Båthusets utformning och 

uppförande ska vara sådant att det inte hindrar allmänhetens tillträde till 

naturreservatet. Arbetet ska utföras med hänsyn till områdets naturvärden. 

Samråd med Länsstyrelsen om lämpliga anpassningar ska ske senast 6 veckor 

innan arbetet påbörjas. Undantaget omfattar inte fällning av träd utanför 

båthusområdet.  

6 underhåll och nyttjande av båthus och andra anläggningar inom på bilaga 1 

markerade båthusområden. Undantaget omfattar klipp- och röjningsåtgärder 

runt husen samt fällning av träd som riskerar att falla över husen. Dessa 

anläggningar får inte hindra allmänhetens nyttjande av området inom ramen 

för allemansrätten.  

7 fastighetsägare till Kuggenäs 1:6 att ställa upp en husvagn inom det 

båthusområde som är beläget på fastigheten och markerat på bilaga 1, samt 

att köra ner densamma längs befintlig brukningsväg. 

8 fastighetsägare och rättighetsinnehavare att framföra motordrivet fordon på 

väg markerad på bilaga 1, samt att utföra normalt underhåll av vägområdet.  

9 fastighetsägare och rättighetsinnehavare att framföra mindre 

terrängmotorfordon längs brukningsväg och färdsträckor genom skogen ner 

till båthus och strandfastigheter enligt markering på bilaga 1. Undantaget 

omfattar också nödvändiga åtgärder för att upprätthålla brukningsväg och 

färdsträckor i körbart skick, såsom röjning av sly, viss utfyllnad av gropar, 



slåtter/röjning av gräsvegetation. Allt underhållsarbete måste ske med hänsyn 

till områdets naturvärden.  

10 fastighetsägare och rättighetsinnehavare eller på uppdrag av densamme att 

vid enstaka tillfällen framföra traktor på vägar och färdsträckor, eller 

motsvarande större motordrivet fordon, i samband med restaureringsåtgärder 

av byggnader eller vägar. Körning måste ske med stor hänsyn till områdets 

naturvärden och får t ex inte ske när marken är mycket blöt.   

11 iordningställande av badplats på Ärholmen inom på bilaga 1 markerat 

badplatsområde, i enlighet med fastställd detaljplan från 1979 (Dnr 11.082-

387-79, beslutsdatum 1979-05-09). Badplatsens utformning ska vara sådan 

att den inte hindrar allmänhetens tillträde till naturreservatet. Arbetet ska 

utföras med hänsyn till områdets naturvärden. Samråd med Länsstyrelsen om 

lämpliga anpassningar ska ske senast 6 veckor innan arbetet påbörjas. 

Undantaget omfattar inte fällning av lövträd av arterna ek, lind, alm, rönn 

och sälg. Undantaget omfattar inte anläggande av gräsytor eller utfyllnad, 

annat än anordnande av gångstigar. Öppna ytor får skötas genom 

underhållsröjning av sly och gräsvegetation.  

12 markägare till fastigheten 1:21 att öppethålla och nyttja den smala 

förbindelselänk som finns mellan reservatets östra och västra del. 

Skötselundantaget omfattar klippning av gräs och röjning av sly. Undantaget 

för nyttjande innebär att reservatsföreskrifterna inte ska utgöra något hinder 

för att kunna nyttja marken söder om reservatet. Det innebär t ex att passage 

med motorfordon, grävning för ledningar eller liknande åtgärder är tillåtna 

om de är nödvändig för att kunna nyttja marken söder om reservatet. 

Nyttjandet får dock inte innebära ett hinder för besökare att passera genom 

reservatsområdet, t ex genom bebyggelse, permanenta upplag, stängsel eller 

skyltar. 

13 markägare till fastigheten Kuggenäs 1:21 att röja fram mindre stig till 

badholme utanför reservatet. En sådan åtgärd måste samrådas med 

Länsstyrelsen senast 6 veckor innan den påbörjas och ska göras med stor 

hänsyn till naturreservatets värden. Undantaget omfattar röjning av sly och 

buskar samt vid behov läggande av spänger över sanka delar. Allmänhetens 

tillträde till stigar och spänger får inte hindras genom skyltar eller dylikt.  

14 vassröjning i syfte att möjliggöra infart med båt till båtbryggor samt att 

upprätthålla vassfria badytor i anslutning till badplatser. 

15 underhåll av befintliga diken, enligt markering på bilaga 1, till ursprungligt 

djup och läge. Åtgärder ska göras med stor hänsyn till naturreservatets 

värden. Undantaget omfattar röjning av sly, buskar och mindre träd samt att 

köra mindre grävmaskin. Länsstyrelsen ska alltid informeras senast två 

veckor innan åtgärden genomförs. Om avverkning av träd eller körning med 

större motordrivet fordon behövs, måste åtgärden samrådas med 



Länsstyrelsen om utförande och lämplig tidpunkt senast sex veckor före 

planerad åtgärd.  

16 vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de 

biologiska värdena i naturreservatet. För sådana undersökningar, på 

initiativ av annan än Länsstyrelsen, krävs Länsstyrelsens skriftliga 

godkännande. 

 

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken 

gäller omedelbart, även om de överklagas. 

 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen. 

___________ 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkom från 

trycket i Västmanlands läns författningssamling. 

 

 

 

 

Minoo Akhtarzand 

 

 Kristina Hanson 

 (Avdelningen för naturvård) 


