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Beslut om ändring av föreskrift i Österåbergets 
naturreservat 

Beslut 
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar att ändra ordningsföreskriften om förbud 
att ”gräva upp eller plocka örter, mossor, svampar eller lavar” till att istället lyda 
”gräva upp eller plocka örter, mossor, lavar eller vedlevande svampar” i beslutet 
om bildandet av Österåbergets naturreservat, fattat av Länsstyrelsen i Dalarnas 
län 18 december 1989 (diarienummer 2311-4968-89) samt rättelse av beslut den 9 
juli 1991 (diarienummer 231-7221-91(2034)) och utvidgningarna den 16 november 
1992 (diarienummer 231-6822-92 (2034)) och 4 oktober 2006 (diarienummer 511-
6468-95).  

Beskrivning av ärendet 
Österåbergets naturreservat i Orsa kommun bildades 18 december 1989 med 
syfte att bevara områdets urskogsprägel med förutsättningar för dess djur och 
växtliv att utvecklas naturligt och ostört. Ett beslut om rättelse togs den 9 juli 
19991 med anledning av att reservatsgränsen var felaktig på beslutskartan från 
1989. Området utvidgades vid två tillfällen, 16 november 1992 och 4 oktober 
2006, där syftet utvecklades 2006 till att bevara områdets naturvärden samt för 
att bevara och underlätta möjligheterna till besök och naturupplevelser. I 
samband med arbetet att ta fram nya skyltar uppmärksammades föreskriften 
som förbjöd svampplockning i hela reservatet. För att möjliggöra svampplockning 
för allmänheten och gynna friluftslivet krävs en ändring av ordningsföreskriften.  

Motivering till beslutet 
Ändringen av föreskriften bedöms inte vara i konflikt med naturreservatets syfte 
för bevarande av områdets naturskog. Istället är ändringen ett förtydligande att 
allmänheten inte tillåts plocka vedlevande svamp, vilket troligen var avsikten 
med föreskriftens ursprungliga formulering. Inskränkningen som föreskriften om 
förbudet av svampplockningar har på allemansrätten går längre än vad som är 
nödvändigt för att uppnå syftet med naturreservatet. Därmed anser 
Länsstyrelsen att ändringen är motiverad. 

Bestämmelser som beslutet grundas på 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken får Länsstyrelsen besluta om ordningsföreskrifter i 
det områden som myndigheten skyddar enligt 7 kap. miljöbalken. Till skillnad 
från föreskrifter enligt 7 kap. 4–5 §§ miljöbalken, som riktas till mark- och 
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sakägare, krävs inte synnerliga skäl för att ändra ordningsföreskrifter som riktas 
till allmänheten. 

Kungörelse 
Beslutet kungörs i ortstidning enligt 27 § förordningen om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. Föreskriften enligt 7 kap. 30 § miljöbalken kungörs i länets 
författningssamling.  

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljödepartementet, se bilaga 1. 

Detta beslut har fattats av enhetschef Jemt Anna Eriksson. I den slutliga 
handläggningen deltog även jurist Sara Bauer och naturvårdshandläggare 
Chanette Viklander, den sistnämnda föredragande. 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 

 

Bilagor 
Bilaga 1. Överklagningsinformation 
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Hur man överklagar hos Regeringen 
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock 
skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84  
FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun. 

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag beslutet kungjorts i ortstidning. Annars kan överklagandet inte prövas. 

Överklagandet ska innehålla 
* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-

nummer (dnr), 

* varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, 

* hur klaganden vill att beslutet ska ändras. 

Klaganden ska även ange 
* namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i 
stället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet 
sändas med. 

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas 
med. 

Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut 
som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att 
sändas över till Miljödepartementet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00. 
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