
 

 20 FS 1996:106 

 Utkom från trycket 
 den 21 oktober 1997 

Kungörelse 
om ändring i föreskrifter (20 FS 1993:23) samt utökning av 
Långfjällets naturreservat i Älvdalens kommun; 

beslutade den 28 december 1993, den 12 september 1994, den 19 decem- 
ber 1994 samt den 23 december 1996. 

Regeringen har den 14 oktober 1993 beslutat om föreskrifterna för Lång- 
fjällets naturreservat och terrängkörningsförbudsområdet Långfjället i 
Älvdalens kommun. Komplettering har skett av länsstyrelsen den 28 de- 
cember 1993. Länsstyrelsen har vidare den 12 september 1994 och den 19 
december 1994 meddelat beslut om utökning samt ytterligare komplette- 
ringar och ändringar. Långfjällets naturreservat kommer härefter att om- 
fattas av det område som avgränsats med heldragen linje på bifogad karta, 
bilaga 1. 

Länsstyrelsen har den 23 december 1996 beslutat om ändring av 
naturvårdsförvaltningen för reservatet. 

Föreskrifterna för Långfjällets naturreservat kommer härefter att ha nedan 
angivna lydelse. 

A. Föreskrifter med stöd av 8§ naturvårdslagen om inskränk- 
ningar i rätten att förfoga över fastigheten inom reservatet 

Utöver vad som gäller i lag eller annan författning är det förbjudet att 
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1 a uppföra helt ny byggnad eller anläggning med följande undantag: 
l b För uppförande av helt ny byggnad eller anläggning (exem- 

pelvis stängsel) för renskötselns behov gäller förbud att utan 
samråd med länsstyrelsen vidta de åtgärder som förbjudits i 
punkt 1a. 

l c I stället för nedbrunnen byggnad får ny byggnad uppföras väsentli- 
gen liknande den nedbrunna. 

l d  Inom det område som framgår av bifogad karta, bilaga 2, skall 
gälla förbud att utan länsstyrelsens tillstånd vidta sådana åtgärder 
som förbjudits i punkt la såvitt gäller byggande av släpliftar och 
nedfarter för utveckling av befintliga vinterturismanläggningar. 

2 anlägga väg, 
3 anlägga luft- eller markledning, 
4 bedriva takt av något slag, 
5 borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa, 
6 dika, dämma eller vidta vattenreglering, 
7 plantera in för trakten främmande växt - eller djurart, 
8 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel på. land eller i 

vatten, 
9 klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya 

eller gryt än 100 meter, 
10a fälla växande eller döda träd, upparbeta vindfällen eller vidtaga nå- 

gon skogsvårdsåtgärd med följande undantag: 
10b Inom de med lodrät skraffering markerade områdena på kartor, 

vilka förvaras på länsstyrelsen, gäller förbud att utan länsstyrelsens 
tillstånd vidta de åtgärder som förbjudits i punkt 10a. 

10c Utan hinder av punkt 10a och 10b får inom de med vågrät skraffe- 
ring markerade områdena på kartor, vilka förvaras på länsstyrel- 
sen, ske uttag av virke och ved, till det behov som finns för på 
platsen befintliga byggnader (husbehovsuttag). Samråd skall dock 
ske med länsstyrelsen före uttag av virke samt uttag av annan ved 
än björk. 

10d För sameby eller medlem i by gäller förbud att utan samråd med 
länsstyrelsen vidta de åtgärder som förbjudits i punkt 10a. Uttag 
av björkved får dock ske utan samråd vid uppgörande av eld i 
området. 

10e Utan hinder av punkt 10a och 10b får befintliga älgpass underhål- 
las genom röjning av klenare sly och kvistar samt får uttag, av 
björkved ske i anslutning till älgpass. 

11a inom de områden (avser i huvudsak Juttulslätten) som ej omfattas av 



 terrängkörningsförbud enligt 1§ andra stycket terrängkörningslagen 
(1975:1313) köra i terräng med motordrivet fordon med nedanstå- 
ende undantag. Länsstyrelsen beslutar vidare med stöd av 2§ 
terrängkörningslagen att nedanstående undantag även skall gälla 
inom terrängkörningsförbudsområdet Långfjället. 

11b Älgdragare typ järnhäst får användas i direkt samband med uttran- 
sport av fälld älg. På snötäckt mark får uttransport av fälld älg 
även ske med terrängskoter. Uttransport av fälld älg med motor- 
fordon får i övrigt inte ske utan länsstyrelsens tillstånd. 

11c Terrängmo torfordon får framföras vintertid på snötäckt mark på 
därtill avsedda leder (skoterleder) samt på Grövelsjöns och sjön 
Hävlingens is, dock senast t o m första söndagen i maj. 

11d Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturre- 
servatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terräng- 
motorfordon vintertid på snötäckt mark till och från fritidshuset 
eller fäboden, dock senast tom första söndagen i maj. Färdvägen 
skall väljas på ett sådant sätt att skador på naturen undviks. 

11e Körning får ske i direkt samband med renskötsel. 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att 

12 sprida ut kalk i vatten eller på land, 
13 landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg annat än på Grövelsjön 

och inom vissa på bifogad karta, angivna områden. 

Föreskrifterna utgör inget hinder för de åtgärder som behövs för att tillgo- 
dose ändamålet med reservatet och som är angivna under B samt vid till- 
syn och förvaltning av reservatet samt domänverkets och STF:s anlägg- 
ningar. 

Vidare skall föreskrifterna ej utgöra hinder för underhäll av befintliga 
anläggningar såsom master och skidliftar. Vid sådana arbeten skall dock 
samråd ske med länsstyrelsen. 

B. Föreskrifter med stöd av 9§ naturvårdslagen om skyldighet att 
tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att 
följande anordningar och åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med 
reservatet, nämligen 



1 utmärkning och eventuell upphuggning för inmätning av natur- 
reservatsgräns, 

2 uppsättning av informationstavlor på platser i enlighet med skötsel- 
planen, 

3 uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 
allmänhetens friluftsliv, såsom parkeringsplatser, toaletter, stigar 
och leder, rastplatser, raststugor och vindskydd i enlighet med 
skötselplanen. 

C. Föreskrifter med stöd av 10 § naturvårdslagen om vad allmän- 
heten har att iaktta inom reservatet 

Utöver vad som gäller i lag eller annan författning är det förbjudet att 

1 klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovdjursbo, lya 
eller gryt än 100 meter, 

2 göra åverkan på mark eller geologiskt naturföremål, 
3 skada växande eller döda träd eller buskar, vindfällen inräknade, 

eller att gräva upp växter eller borttaga mossor eller lav, 
4a inom de områden (avser i huvudsak Juttulslätten) som ej omfattas av 

terrängkörningsförbud enligt 2§ andra stycket terrängkörningslagen 
(1975:1313) köra i terräng med motordrivet fordon med nedanstå- 
ende undantag. Länsstyrelsen beslutar vidare med stöd av 2§ 
terrängkörningslagen att nedanstående undantag även skall gälla 
inom terrängkörningsförbudsområdet Långfjället: 

4b Terrängmotorfordon får framföras vintertid på snötäckt mark 
på därtill avsedda leder (skoterled) samt på Grövelsjöns och 
sjön Hävlingens is, dock senast tom första söndagen i maj. 

4c Ägare eller nyttjare av fritidshus eller fäbod belägna inom naturre- 
servatet får från närmaste väg eller skoterled framföra terräng- 
motorfordon vintertid på snötäckt mark till och från fritidshuset 
eller fäboden dock senast t o m första söndagen i maj. Färdvägen 
skall väljas på sådant sätt att skador på naturen undviks. 

4d Körning får ske i samband med polis -, tull- och räddnings- 
verksamhet. 

4e För länets fjällräddningspatruller gäller särskilda föreskrifter som 
framgår av reservatets skötselpan. 

5 använda motordriven borr vid vinterfiske, 
6 vid uppgörande av eld använda annat än nedfallna grenar eller 



 till reservatet medfört eget bränsle eller för ändamålet på platsen 
upplagt bränsle, 

7 parkera fordon eller uppställa husvagn annat än på särskilt anvisad 
plats, 

8 bruka avstängd väg, 
9 landa med, och på sjöar framföra, luftfartyg annat än på Grövelsjön 

och inom vissa, på bifogad karta, angivna områden. Undantag gäller 
vid polis -, tull- eller räddningstjänst, i samband med tillsyn och 
skötsel av naturreservat samt i direkt samband med renskötsel. 

10 inom på bifogad karta, bilaga 1, särskilt angivet område tälta annat 
än på särskilt anvisad plats, 

11 inom på bifogad karta, bilaga 1, särskilt angivet område göra upp 
eld annat än på särskilt anvisad plats, 

12 i bergstup ägna sig åt bergsklättring. 

D. Föreskrifter med stöd av 9§ naturvårdsförordningen rörande 
naturvårdsförvaltningen av reservatet m m 

l Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen 
m m som framgår av skötselplanen. Inom ramen för denna kan läns- 
styrelsen fortlöpande meddela direktiv för förvaltningen. 

2 Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Kopparbergs län. 

Dessa föreskrifter träder i kraft omedelbart. 

Stig-Åke Svenson 

 Janet Jandér 

Bilagor 
Kartor 

 


