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Kungörelse 
 
Bildande av Habergets naturreservat i Härjedalens kommun 
 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har den 14 oktober beslutat om bildande av Habergets 
naturreservat i Härjedalens kommun. Området är beläget cirka 14 kilometer söder om 
Ytterhogdal och omfattas av fastigheten Härjedalen Viken 15:13. Beslutet finns 
tillgängligt hos Länsstyrelsen, Centraldiariet, Residensgränd 7, 831 86 Östersund. 
 
Föreskrifterna träder i kraft den 28 november 2013. 
 
Föreskrifter  
För att uppnå syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken samt 3, 21 och 22 §§ förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m. m. att nedan angivna föreskrifter skall gälla i naturreservatet.  
 
Föreskrifterna i A och C nedan skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras för naturreservatets vård och skötsel som framgår av föreskrifterna 
under B nedan.  
 
Föreskrifterna i A och C nedan skall inte heller utgöra hinder för: 
 
a) jakt, 
b) att med lättare fordon (< 400 kg) på fastmark transportera fällda älgar och björnar ut 

ur området.   
c) markägare och innehavare av särskild rätt att framföra terrängskoter på väl snötäckt 

mark i samband med tillsyn och annat nyttjande av marken (inklusive uttransport av 
fällt vilt). 

 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § i miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden 
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Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att inom 
naturreservatet:  
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, t ex vindkraftverk, mast, antenn, luft- eller 

markledning, bro, spång eller jakttorn, 
2. sätta upp tavla, plakat, skylt, göra inskrift eller liknande, 
3. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, gräva, 

markbereda, utföra någon annan typ av markbearbetning eller bedriva täkt av något 
slag, 

4. anlägga väg, skoterled, uppställningsplats för fordon, eller liknande anläggningar, 
5. framföra motordrivet fordon i terräng, 
6. dika, rensa dike, kulvertera dike, dämma, eller utföra annan åtgärd som påverkar 

områdets naturgivna hydrologiska förhållande, 
7. utföra skogsvårds- eller skogsskötselåtgärder, 
8. fälla eller skada träd och buskar, samt flytta eller upparbeta stående och liggande 

döda träd eller delar av träd, 
9. införa för området främmande växt- eller djurart, 
10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra 

växtnäringsämnen samt 
11. placera ut saltstenar i anslutning till källor och fuktig-blöt mark. 
   
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst 
intrång  
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande 
anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med 
naturreservatet: 
 
1. Utmärkning av naturreservatets gränser. 
2. Uppsättning av informationstavlor. Anordningar utöver de som anges i 

skötselplanen får iordningsställas efter överenskommelse med fastighetsägaren. 
3. Undersökningar av markslag, växt- och djursamhällen och andra naturförhållanden 

som ett led i uppföljningen av syfte och bevarandemål med naturreservatet. Detta 
kan exempelvis innebära uppsättning av insektsfällor och insamling av enstaka 
artexemplar. 

4. Biotopvårdande åtgärder. Kommande uppföljning av naturreservatets 
bevarandestatus för typiska arter och livsmiljöer kan eventuellt innebära att 
biotopvårdande skötselåtgärder behöver utförs. Sådana åtgärder är exempelvis 
friställande av löv genom ringbarkning av gran. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas samt om ordningen i övrigt  
 
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom 
naturreservatet: 
 



1. fånga, störa eller skada däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur, liksom att skada deras 
bo och lekplatser eller samla ägg, 

2. plocka och samla in arter av olika slag, med undantag av bär och matsvamp, 
3. klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 

m, 
4. göra åverkan på mark, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved, 
5. elda, annat än med medhavd ved, samt  
6. framföra motordrivet fordon i terräng. 
 
 
Avvägning mot andra intressen 
 
Intresseprövning 
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets värden och behovet att tillgodose syftet 
med skyddet. De är främst avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. 
Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § MB 
finner Länsstyrelsen att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att syftet med 
skyddet ska tillgodoses.  
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