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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter 

om naturreservatet Naddennäset i Surahammars kommun; 
 

beslutade den 16 december 2016. (Dnr 511-6830-12) 
 

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

Surahammars kommun som naturreservat. 

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

omfattar ca 123 ha. 

Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara de förekommande naturtyper och speciella miljöförhållanden som 

präglar området och skapar förutsättningar för dess stora mångfald av 

miljöer och arter, 

• gynna de ovanliga och hotade arter som förekommer i området och förbättra 

deras möjligheter att långsiktigt fortleva i området i livskraftiga 

populationer, 

• bidra till bevarandet av de höga biologiska värden som är knutna till äldre 

naturskogsartade barr-, bland- och lövskogar på landskapsnivå, 

• bevara och utveckla ett biologiskt intressant och naturskönt skogsområde 

som kan vara ett attraktivt utflyktsmål för såväl närboende som mer 

långväga besökare. 

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 skog, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, 

eller på annat sätt skada vegetationen,  

2. ta bort eller upparbeta döda eller döende träd och vindfällen, 

3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga, 

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



ordna upplag, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan 

markbearbetning), 

4. anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar 

eller andra farkoster,  

5. uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. ekonomibyggnad, 

bostadshus, vindkraftverk, jakttorn, mast, hamn, brygga, bro, spång, mark- 

eller luftledning, stängsel, eller annan hägnad)  

6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra 

växtnäringsämnen, 

7. inplantera djur- eller växtarter eller 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 reservatet: 

1. utmärkning av reservatets gränser i terrängen samt utplacering av 

informationstavlor, 

2. Utföra följande åtgärder i naturvårdssyfte: 

- fälla, ringbarka, röja eller vidta motsvarande åtgärd som syftar till att 

skada eller döda träd för att tillskapa död ved, gynna andra träd eller 

skyddsvärda arter samt vid enstaka tillfällen köra ut de fällda träden,  

- markberedning och slåtter, 

3. åtgärder i syfte att bekämpa invasiva och/eller introducerade djur- och 

växtarter, 

4. uppförande och underhåll av anordningar och anläggningar för allmänhetens 

friluftsliv såsom parkeringsplats vandringsled, vindskydd, etc., 

5. nödvändiga åtgärder i samband med rivning av befintlig kolugn och 

uppstädning av närområdet kring byggnaden,  

6. dokumentation och uppföljande undersökningar av markförhållanden, 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 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 

vegetationen i övrigt t.ex. genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar 

eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov, 

3. ankra, förtöja eller dra upp båt, kanot eller dylikt mer än något dygn, 

4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, 

5. sätta upp tavla, skylt, affisch, markering eller permanent snitsla spår. 

  



Föreskrifterna enligt 7 kap. 5 & 30 §§ miljöbalken  ska inte utgöra hinder för:  

1 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 B-föreskrifterna, överensstämmer med skötselinriktningen som 

redovisas i bilaga 1.1 och preciseras av vid var tid fastställd skötselplan,  

2 nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning,  

3 att nödvändiga åtgärder vidtas i samband med rivning av befintlig kolugn 

och uppstädning av närområdet kring byggnaden (exempelvis anläggande av 

tillfällig tillfartsväg, grävning, schaktning, trädfällning, m.m.), 

4 bekämpning av invasiva och/eller introducerad djur- och växtarter förutsatt 

att åtgärderna kan vidtas utan nämnvärd påverkan på reservatets 

bevarandevärden,  

5 rensning av den del av diket som mynnar i Sågviken där reservatsgränsen, 

vilken överensstämmer med fastighetsgränsen, löper i dikesmitt, 

6 inventeringar och vetenskapliga undersökningar som syftar, eller bidrar, till 

att öka kunskapen om områdets biologiska värden. För sådana aktiviteter 

krävs Länsstyrelsens skriftliga godkännande,  

7 jakt enligt jaktlagstiftningen samt att i samband med jakt på ett varsamt sätt 

framföra motordrivet mindre fordon i terrängen för uttransport av fällt 

klövvilt. Försiktig röjning av enstaka sikt- och skjutgator i anslutning till av 

Länsstyrelsen skriftligen godkända jaktpass. 

 

Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

 

 
Minoo Akhtarzand 

 

  Mårten Berglind 

  (Naturvårdsenheten) 


