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Utkom från trycket  

den 23 december 

2022 

Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter om  

naturreservatet Holmen i Skinnskattebergs kommun; 

beslutade den 20 december 2022.  

(Dnr 511-755-2018) 

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

Skinnskattebergs kommun som naturreservat. 

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

omfattar ca 5 ha. 

Fastigheter som berörs är Täkten 1:48, 1:50 och Karmansbo 1:4.  

Syftet med naturreservatet är att: 

• bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och 

tillgodose behov av områden för friluftslivet, 

• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer såsom strömmande vattendrag, 

triviallöv- och ädellövskog,  

• skydda, återställa och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter såsom 

öring, stensimpa och flodpärlmussla,  

• tillgängliggöra området och möjliggöra upplevelsen av de natur- och 

kulturvärden Hedströmmen och dess närmiljö representerar. 

Syftet ska nås genom att: 

• områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som 

förhindrar skogsbruk och annan exploatering, 

• biotopvårdande åtgärder genomförs för att skapa och återställa viktiga 

habitat och strukturer, efterlikna naturliga processer och skapa fria 

vandringsvägar för öring, flodpärlmussla och andra vattenlevande 

organismer, 



• bestånden av öring och flodpärlmussla förstärks genom utsättning av 

individer från närliggande lokaler eller populationer, 

• lövskogsmiljöerna lämnas i huvudsak för fri utveckling, men röjning av 

inväxande barrträd genomförs,  

• friluftslivsanordningar iordningställs och underhålls. 

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

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

2. bedriva verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- eller 

dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga, schakta, plöja, 

borra, dämma, nydika, rensa dike, avleda vatten, utfylla, tippa, anordna 

upplag, markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning),  

3. uppföra byggnad eller annan anläggning (t.ex. vindkraftverk, jakttorn, 

mast, hamn, brygga, bro, spång, mark-/luft- eller vattenledning, stängsel 

eller annan hägnad),  

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

släp, båtar eller andra farkoster, 

5. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller 

andra växtnäringsämnen, 

6. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,  

7. fiska inom det område som avgränsas på föreskriftskartan (bilaga 2). 

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,  

2. iordningställande och underhåll av anläggningar för besökare som syftar 

till att tillgängliggöra och underlätta allmänhetens tillträde till området, 

såsom parkeringsplatser, leder, rastplatser, informationstavlor och bro, 

3. naturvårdsåtgärder i vattendraget som t.ex. rivning av vandringshinder, 

utplacering av stenblock och grusbottnar, tillskapande av död ved för att 

gynna öring, flodpärlmussla och andra skyddsvärda arter, 



4. utsättning av skyddsvärda arter som öring eller flodpärlmussla från lokala 

eller närbesläktade populationer, 

5. utglesning, ring-/randbarkning, röjning eller andra metoder för att gynna 

lövträd, tillskapa död ved eller gynna skyddsvärda arter,  

6. bekämpning av invasiva eller främmande arter, 

7. skötsel av kulturlämningar, t.ex. genom röjning av gräs och sly, 

8. dokumentation och uppföljande undersökningar av mark- och 

vattenförhållanden, flora och fauna, naturvårdande åtgärder och åtgärder 

för friluftslivet. 

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 stenblock, 

2. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,  

3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra 

växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter för 

artbestämning. Bär och matsvamp får plockas för husbehov, 

4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka 

individer för artbestämning, 

5. tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid än ett 

dygn, 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd  

6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår. 

Föreskrifterna under A och C 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,  

2. att bedriva jakt enligt jaktlagstiftningen, 

3. att plantera ut fisk i de delar som inte omfattas av förbud mot fiske enligt 

föreskriftskartan (bilaga 2).  

4. nödvändiga åtgärder vid underhåll av väg inklusive vägområde ner till det 

före detta turbinhuset som markerats på föreskriftskartan (bilaga 2), 



5. nödvändiga åtgärder vid underhåll av kraftledning/ledningsgata, inom 

ramen för nuvarande ledningsrätt efter samråd med Länsstyrelsen. Akut 

underhåll får utföras utan föregående samråd men ska rapporteras till 

Länsstyrelsen inom två veckor, 

6. nödvändiga åtgärder vid underhåll av efterbehandlingsdike från 

avloppsanläggning som markerats på föreskriftskartan (bilaga 2), efter 

samråd med Länsstyrelsen, 

7. att träd som bedöms vara särskilt farliga (främst döda träd) och riskerar att 

falla på byggnad eller hävdad tomtmark beskärs eller tas ner. Åtgärder ska 

föregås av samråd med naturreservatsförvaltaren och avverkade stamdelar 

ska om praktiskt möjligt lämnas i området,  

8. nödvändiga åtgärder vid underhåll av befintlig vattentäkt och 

avloppsanläggning tillhörande fastigheten Karmansbo 1:55, enligt 

befintligt servitut och markering på föreskriftskartan (bilaga 2), efter 

samråd med Länsstyrelsen, 

9. underhåll av byggnad/lada på fastigheten Karmansbo 1:55 som markerats 

på föreskriftskartan (bilaga 2),   

10. att grenar och yngre träd som hindrar skötsel av angränsande åkermark 

och till åkermark hörande backdiken tas bort efter samråd med 

naturreservatsförvaltaren, 

11. att ta bort träd och sly inom delar av byggnadsminnet Karmansbo som 

markerats på föreskriftskartan (bilaga 2), samt att underhålla kallmurade 

stenmurar,  

12. att markera leder som utgör en del i leder utanför reservatet,  

13. vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de 

biologiska värdena i området. För sådana undersökningar, på initiativ av 

annan än Länsstyrelsen, krävs dock Länsstyrelsens 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. 

Johan Sterte 

Carl Hanson

(Avdelningen för naturvård)
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