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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter 

om naturreservatet Ulvsbomuren i Surahammars kommun; 
 

beslutade den 7 november 2017 (Dnr 511-4129-12). 

 

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

Surahammars kommun som naturreservat. 

 

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

omfattar ca 436 ha. 

 

Fastigheter som berörs är Ramnäs Bruk 2:1, Ulvsbomuren 1:3, 1:4, s:2, s:3, s:4, 

s:5 och s:6. 

 

Syftet med naturreservatet är att: 

 

 återställa, vårda och bevara de värdefulla naturmiljöerna barrnaturskog, 

sumpskogar, äldre asprika skogar, mossar, kärr och näringsfattiga sjöar,  

 bevara den biologiska mångfald som är knuten till äldre barr- och 

blandskog, sumpskogar, öppna mossar och kärr samt näringsfattiga sjöar, 

med strukturer och funktioner såsom gammal och död asp, gran och tall, 

öppen myrmark samt hög mark- och luftfuktighet,  

 främja aspföryngring för att säkra en kontinuitet av äldre och död asp, 

 tillgodose behov av områden för friluftsliv och naturstudier genom att göra 

området mer lättillgängligt. 

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar 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. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

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

spränga, schakta, plöja, dämma, borra, nydika, utfylla, tippa, markbereda, 

bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning), 

2. anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp, 

båtar eller andra farkoster, 

3. uppföra ny byggnad eller annan anläggning (exempelvis vindkraftverk, 

brygga, bro, spång, mast, antenn, hägnad, luft- eller markledning), 

4. anordna upplag, 

5. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller 

andra växtnäringsämnen, 

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

på annat sätt skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar,  

7. släppa ut avloppsvatten, 

8. anlägga fiskodling eller sätta ut fisk, 

9. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras, 

10. utfodra vilt eller sätta upp saltsten. 

 

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 i terrängen samt utplacering och underhåll 

av informationstavlor enligt karta, underbilaga 2.2, 

2. åtgärder för att gynna värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald, t.ex. 

naturvårdsinriktade avverkningar, röjningar och ringbarkningar för att gynna 

asp enligt karta, underbilaga 2.1, 

3. åtgärder för vård av kulturlämningar enligt karta, underbilaga 2.2, 

4. anläggande och underhåll av vandringsleder, rastplatser, besöksparkeringar 

och andra anordningar för friluftslivet enligt karta, underbilaga 2.2, 

5.   dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och 

vattenförhållanden, flora och fauna samt åtgärder för att gynna natur- och 

kulturmiljövärden och friluftsliv. 



 

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 inom reservatet: 

1. gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fasta 

naturföremål såsom berghällar och block, 

2. framföra och ställa upp motordrivet fordon och släp annat än på befintlig väg 

eller besöksparkering, 

3. tälta under längre tid än två dygn, 

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

5. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada 

vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att insamla örter, gräs, 

mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp för 

husbehov, 

6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, 

7. anbringa tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller permanent snitsla 

spår, 

8. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål, 

lägerverksamhet eller motsvarande. 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för 

 att förvaltaren av naturreservatet, eller den som arbetar på uppdrag av 

förvaltaren, utför de åtgärder som behövs för reservatets vård och skötsel i 

enlighet med föreskrifterna B 1-5,  

 normalt underhåll av väg som går in i eller tangerar reservatet. Vad som 

avses med normalt underhåll av väg framgår av bilaga 3 till detta beslut, 

 nödvändiga åtgärder vid drift, underhåll och förnyelse av kraftledning och 

ledningsgata (inkl. utföra erforderliga markarbeten, röja befintlig 

ledningsgata, fälla riskträd, ersätta befintlig luftledning med ny luft- eller 

markledning, framföra för ändamålet anpassade fordon inom och in till 

ledningsgata). Vid planerat underhåll och förnyelse av kraftledning ska 

skriftligt samråd ske med Länsstyrelsen. Akuta drift- och underhållsåtgärder 

får hanteras utan samråd med Länsstyrelsen. Vid alla nämnda åtgärder ska 

ledningshavaren så långt möjligt minimera störning och åverkan på mark 

och vegetation inom reservatet. Förvaltaren av reservatet, eller den som 

arbetar på uppdrag av förvaltaren, får inte i luftledningens närområde 

uppföra stängsel eller annan anläggning, anordna upplag eller utföra annan 



skötselåtgärd, på så sätt att ledningens bibehållande enligt vid varje tidpunkt 

gällande säkerhetsföreskrifter äventyras, 

 nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, 

 jakt med löshund, 

 tillfällig markering av jaktpass i samband med jakt, 

 siktröjning i anslutning till vid beslutstillfället befintliga jaktpass. Vid flytt 

av jaktpass eller ändring av siktgata krävs skriftligt samråd med 

Länsstyrelsen, 

 att fällt klövvilt transporteras ut ur området med hjälp av mindre banddriven 

älgdragare eller fyrhjulig motorcykel. Älgdragaren/fyrhjulingen ska 

framföras på sådant sätt att risken för skador på mark och vegetation 

minimeras,  

 nybyggnad och underhåll av jakttorn. Vid nybyggnad krävs skriftligt samråd 

med Länsstyrelsen, 

 fiske enligt fiskelagstiftningen, 

 vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska 

värdena i området. För sådana undersökningar 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 

 

 Henrik Berg 

 (Avdelningen för naturvård) 


