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den 1 juni 2022 

Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter  

om utvidgning och ändrade föreskrifter för naturreservatet 

Fermansbo urskog i Sala och Surahammars kommuner; 

beslutade den 25 maj 2022 (Dnr 511-3254-2019). 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat att naturreservatet 

Fermansbo urskog i Sala och Surahammars kommuner ska utvidgas. 

Den utvidgade delen av naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 

1 till beslutet och omfattar ca 30 ha. 

Fastigheter som berörs är Surahammar Ramnäs bruk 2:11, Surahammar 

Surahammar Färmansbo 1:59 och Sala Månsbo 3:23. 

Syftet med naturreservatet i den utvidgade delen är att: 

• bevara och skapa förutsättningar för att utveckla en typisk mellansvensk

skogsmyr-mosaik där andelen äldre skog och arealen opåverkade myrmarker

är osedvanligt hög för regionen,

• bevara och utveckla de förekommande naturtyperna med fokus på de värden

som är knutna till äldre barrskogsbestånd och opåverkade våtmarker,

• bibehålla eller öka arealen habitat för de arter som är beroende av biologiskt

gammal och orörd skog med urskogsartade kvalitéer och egenskaper samt

stärka de förekommande populationerna av rödlistade- och sällsynta arter,

• göra området mer tillgängligt och bevara de upplevelsemässiga värden som

är förknippade med äldre, förhållandevis orörda, naturskogsartade barrskogar

och öppna opåverkade myrmarker,

• bidra till att delmål 1 i miljömålet Levande skogar uppnås samt att delmål 2 i

miljömålet Myllrande våtmarker uppnås.



 

Länsstyrelsen har därutöver beslutat om att upphäva föreskrifterna C1. och C5. i 

Länsstyrelsens beslut om bildande av naturreservatet Fermansbo urskog, från 

den 10 januari 2007 (dnr. 511-7213-05), samt att med stöd av 7 kap. 30 § 

miljöbalken ersätta dem med nedanstående föreskrifter. 

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. göra upp eld, annat än på anvisad plats, 

 

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

individer för artbestämning. 

 

Genom Länsstyrelsens beslut om utvidgning och ändrade föreskrifter för 

naturreservatet Fermansbo urskog gäller nedanstående föreskrifter i 

naturreservatet. 

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 skog, gallra, röja eller vidta annan skogsvårdande åtgärd eller på 

annat sätt skada vegetationen,  

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

3. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, 

gräva, markbereda, utföra någon typ av markbearbetning eller bedriva täkt 

av något slag, 

4. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, kalk eller andra 

växtnäringsämnen, 

5. inplantera djur eller växtarter, 

6. skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd 

som påverkar områdets hydrologiska förhållanden, 

7. uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning, 

8. anlägga väg, parkeringsplats, stig, led, spång eller bro, 

9. dra fram mark eller luftledning, uppföra mast, torn, vindkraftverk, antenn 

eller liknande anläggning, 

10. uppföra stängsel eller annan hägnad, 



11. utan Länsstyrelsens tillstånd upplåta mark för skyttetävling, 

orienteringstävling eller militära övningar, 

12. framföra motordrivet fordon, 

13. bedriva fågeljakt. 

Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att: 

- utföra nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning, 

- på ett varsamt sätt framföra mindre motordrivet fordon i terrängen för 

uttransport av fälld älg eller annat högvilt. 

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 naturreservatets gräns i terrängen, 

2. utplacering av informationstavlor, 

3. anläggning av parkeringsplats för allmänheten, med undantag för 

utvidgad del av naturreservatet, se bilaga 1, 

4. utföra följande skötselåtgärder i naturvårdssyfte: 

- avverka, gallra eller röja, 

- ringbarka, skada eller döda träd för att tillskapa död ved eller gynna 

andra träd, 

- föryngringsfrämjande åtgärder,  

- naturvårdbränningar,  

- återställa hydrologiska förhållanden, 

- uppföra och underhålla friluftsanordningar, 

5. dokumentation och uppföljande undersökningar av markförhållanden, 

flora och fauna, 

6. fällande av döda eller döende granar som angripits av granbarkborre 

eller annan allvarlig skadegörare när angreppet berör minst 10 träd i 

direkt närhet till varandra och angreppet därtill utgör ett hot mot 

områdets kontinuitetsberoende naturvärden. Fällda träd ska 

oskadliggöras som yngelplats för granbarkborre eller annan allvarlig 

skadegörare. Angrepp av granbarkborre eller annan allvarlig 

skadegörare kan även begränsas genom utplacering av fällor. Inga träd  

ska föras ut ur naturreservatet, med undantag för eventuellt infört 

fångstvirke, inom utvidgad del av naturreservatet, se bilaga 1. 



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. göra upp eld, annat än på anvisad plats,  

2. cykla eller rida,  

3. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa djurlivet,  

4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar samt att skada vegetationen eller naturföremål, i övrigt t.ex. 

genom att insamla örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med 

undantag för matsvamp och bär för husbehov, 

5. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för 

enstaka individer för artbestämning, 

6. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning, 

7. sätta upp tavla, skylt, affisch, markeringar eller permanent snitsla spår, 

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  

9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller 

motsvarande med mer än 60 deltagare. 

Undantag från föreskrifter 

1. Föreskrifterna C7 och C8 gäller inte innehavare av särskild rätt vid 

jakttillfällen. 

2. Föreskrifter under A och C utgöra inte hinder för de åtgärder som behövs för 

naturreservatets skötsel enligt fastställd skötselplan, inte heller för 

vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska 

värdena. För sådana vetenskapliga undersökningar krävs dock godkännande 

från Länsstyrelsen. 

3. Utplacering av enklare pallar och torn i anslutning till av Länsstyrelsen 

skriftligen godkända jaktpass är undantaget föreskrifterna under A och C, i 

den utvidgade delen, se bilaga 1. 

4. Normalt underhåll av befintlig väg inkl. vägområde, enligt sträckning i bilaga 

1, är undantaget föreskrifterna under A och C. 

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 § 

miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet 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. 

 

 

 

 

Ulrica Gradin 

 

 

 Jacob Rudhe 

 (Avdelningen för naturvård) 


