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2022-05-25

Ärendebeteckning
511-3254-2019

Beslut om utvidgning och ändrade föreskrifter för
naturreservatet Fermansbo urskog i Sala och
Surahammars kommuner
Beslut
Utvidgning av naturreservatet
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att
naturreservatet Fermansbo urskog ska utvidgas till att omfatta det
område som avgränsas på bifogad karta, bilaga 1.
För den utvidgade delen, se avgränsat område på bifogad karta (bilaga
1), beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken,
samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m., att Länsstyrelsens beslut om bildande av
naturreservatet Fermansbo urskog, från den 10 januari 2007 (dnr. 5117213-05) ska gälla i sin helhet med syfte och föreskrifter (bilaga 2), med
undantag för att;







Föreskrifter under C som ändras i samband med detta beslut (se
ändrade reservatsföreskrifter) även ska gälla i den utvidgade delen,
se bilaga 1,
föreskrift B3 anläggning av parkeringsplats för allmänheten inte ska
gälla för den utvidgade delen, se bilaga 1,
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,
normalt underhåll av befintlig väg inkl. vägområde, enligt
sträckning i bilaga 1, är undantaget föreskrifterna under A och C.

Därutöver läggs följande föreskrift enligt 7 kap. 6 § miljöbalken
(föreskrift under B) till för den utvidgade delen:
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
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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 den utvidgade delen av reservatet, se bilaga 1.
Fastställande av skötselplan
Länsstyrelsen fastställer samtidigt, med stöd av 3 § förordningen om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att befintlig skötselplan (200701-10, dnr. 511-7213-05, bilaga 5) ska gälla för hela naturreservatet med
tillägg för bevarandemål och skötsel av miljöerna i den utvidgade delen
(se bilaga 1), samt friluftslivet i den befintliga delen av naturreservatet,
(se skötselplan).
Befintligt naturreservat
Länsstyrelsen beslutar 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 (se ändrade
reservatsföreskrifter).

Ändrade reservatsföreskrifter
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.

Beskrivning av området
Den utvidgade delen av naturreservatet Fermansbo urskog omfattar ett
trettio hektar stort skogsområde sydväst om befintligt naturreservat.
Området är varierat och består till hälften av äldre talldominerade
barrskogar som breder ut sig på småkuperade moränmarker. Dessa delar
har i låg grad påverkats av skogsbruk vilket gett upphov till ett
olikåldrigt trädskikt som varierar i täthet. Beståndsåldern är hög och
torrträd, lågor och annan död ved förekommer spritt över området. Flera
krävande skogsarter förekommer i området, bl.a. vedtrappmossa, garnlav
och tallticka.
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Resterande del utgörs av ett yngre barrskogsbestånd uppkommet efter
avverkningar i slutet av 1900-talet. Genom området rinner en mindre
skogsbäck, Ladängsbäcken, omgiven av en smal zon med bäckmad och
sumpkärr.

Skäl för beslut
Prioriterade bevarandevärden
En stor del av det berörda området utgörs av äldre barrskog som breder
ut sig på småkuperade moränmarker med en låg påverkansgrad av
skogsbruk. Karakteristiskt för området är den höga beståndsåldern,
inslaget av gamla granar och inte minst många ståtliga tallar med en
ålder och ett utseende som är mycket ovanligt i konventionellt brukade
skogar. Spridda förekomster av torrträd, lågor och annan död ved, som
tycks ha bildats under flera årtionden, höjer områdets naturvärden
ytterligare. Till de mest intressanta artnoteringarna i området hör
vedtrappmossa, garnlav och tallticka.
Områdets lokalisering i direkt anslutning till det befintliga
naturreservatet Fermansbo urskog stärker bevarandevärdet och
bevarandeintressena.
De flesta av de exklusiva arterna i området är mycket känsliga för
förändringar i lokalklimatet och skulle inte överleva en slutavverkning
eller motsvarande åtgärd. Ett antal arter är också direkt beroende av
gamla grova träd eller grov död ved som växtsubstrat och hotas därmed
av alla virkesuttag. För att bevara naturvärdena måste verksamheter eller
åtgärder som i större omfattning påverkar trädskiktet, marken och de
hydrologiska förhållandena undvikas inom området. Detta innebär att
exempelvis skogsbruksåtgärder, framförande av tyngre fordon,
täktverksamhet, olika typer av markavvattning eller uppförande av mast
eller annan typ av anläggning utgör ett direkt hot mot de biologiska
bevarandevärdena i området.
För att bevara och till viss del även utveckla naturvärdena i området
ytterligare ska skogsmarkerna få formas och präglas av de processer och
funktioner som normalt styr utvecklingen i av människan opåverkade
naturskogsbestånd och opåverkade våtmarker. I syfte att långsiktigt
bevara, förstärka och gynna naturvärdena kan åtgärder som syftar till att
återställa eller efterlikna naturliga störningar och tillstånd komma att
krävas. Exempel på en åtgärd som på sikt förstärker naturvärdena är
naturvårdsbränning.
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Motivering till ändrade föreskrifter inom utvidgad del av
naturreservatet
Länsstyrelsen gör bedömningen att föreskrift B3, anläggning av
parkeringsplats för allmänheten, inte behövs i den utvidgade delen för att
uppnå syftet med naturreservatet. I den befintliga skötselplanen finns
redan ett antal föreslagna placeringar för parkering som på ett bra sätt
tillgängliggör området för allmänheten.
Gällande tillagd föreskrift B6 för att kunna hantera större
granbarkborreangrepp gör Länsstyrelsen bedömningen att föreskriften
behövs för att uppnå syftet med naturreservatet i den utvidgade delen.
Större granbarkborreangrepp skulle kunna innebära att arter knutna till
kontinuitet av gran skulle försvinna från området något som därmed
skulle påverka syftet med naturreservatet negativt.
För att inte inskränka den jakträtt som finns i den utvidgade delen har ett
undantag från föreskrifterna förts in som ger markägaren rätt att placera
ut enklare pallar och torn inom området. Åtgärderna bedöms inte behöva
regleras med föreskrifter för att tillgodose syftet med naturreservatet.
Därutöver förs ett undantag in så att skogsbilvägen som gränsar till den
utvidgade delen av naturreservatet kan underhållas.
Motivering till ändrade föreskrifter inom befintligt naturreservatet
För att möta ett ökat besökstryck inom naturreservatet gör Länsstyrelsen
bedömningen att en viss anpassning för friluftslivet är nödvändig.
Rastplatser saknas i dagsläget och några enstaka enklare rastplatser med
eldstad skulle bidra till att skapa bättre förutsättningar för friluftslivet
samt kanalisera besökstrycket till lämpliga platser. Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att en ändring av befintlig föreskrift rörande
eldningsförbud och att ersätta denna med ett ”förbud mot eldning annat
än på anvisad plats” behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
En ändring görs även av föreskrift C5 om förbud mot att samla in
insekter eller andra ryggradslösa djur, så att insamling av enstaka
individer för artbestämning blir tillåtet. Länsstyrelsen gör bedömningen
att föreskriften behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet men
att den kan omformuleras för att underlätta vid de situationer då man kan
behöva samla in enstaka exemplar för att kunna göra en korrekt
artbestämning. Ändringen bedöms även bidra till ett ökat naturintresse
och bättre kunskap om områdets naturvärden.
Miljökvalitetsmål
Utvidgningen av naturreservatet är en del av uppfyllandet av
miljökvalitetsmålen Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande
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sjöar och vattendrag, och Ett rikt växt- och djurliv, om vilka Sveriges
riksdag beslutat.
Motiv till skyddsformen naturreservat
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bland annat
värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den
biologiska mångfalden bevaras. Enligt 7 kap. 4 § miljöbalken får ett
mark- eller vattenområde av Länsstyrelsen förklaras som naturreservat i
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet.
Länsstyrelsen har bedömt att det är ett angeläget allmänt intresse att det
här berörda området långsiktigt bevaras och skyddas, med dess arter och
livsmiljöer.
Intresseprövning
Att bevara det berörda området, med ingående arter och miljöer, utgör
ett angeläget allmänt intresse som motiverar en inskränkning i den
enskildes förfoganderätt. Länsstyrelsen har, i enlighet med 7 kap. 25 §
miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av naturreservatet inte går
längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, än
vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Konsekvensutredning
De föreskrifter som omfattas av kravet på konsekvensutredning har
bedömts få så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att
Länsstyrelsen, i enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredningar vid regelgivning, bedömt att det
saknats skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen.
Andra sakförhållanden
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 och 4 kap. miljöbalken, prövat och
funnit att bildandet av naturreservatet är förenligt med en från allmän
synpunkt lämplig användning av markområdet, och att beslutet inte
strider mot gällande kommunal översiktsplan.

Skötselplan
Hela reservatet sköts i enlighet med gällande skötselplan (2007-01-10,
dnr. 511-7213-05, bilaga 5) med nedanstående tillägg för bevarandemål
och skötsel av skogen i den utvidgade delen samt friluftslivet i den
befintliga delen av reservatet.
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Skötselområden för utvidgad del av naturreservatet
Den utvidgade delen av naturreservatet ska ingå i skötselområde 1
(barrnaturskog), 2 (äldre barrskog) och 5 (ungskog) i gällande
skötselplan daterad 2007-01-10, dnr. 511-7213-05, se bilaga 5.
Avgränsning för respektive skötselområde framgår av bilaga 3.
Komplettering av bevarandemål för friluftslivet i området
Utöver vad som framgår i den gällande skötselplanen daterad 2007-0110, dnr. 511-7213-05 kompletteras planen med ett mål för
friluftslivsanordningarna, där rastplatser kan anläggas längs med
naturstigen. Föreslagen placering av rastplatserna framgår av bilaga 4.
Rastplatserna kan ha en eldstad.

Ärendets handläggning
Ärendets gång
Under våren 2018 informerades ett antal markägare om att Länsstyrelsen
planerade att inventera skogliga naturvärden i länet varav fastigheten
Ramnäs bruk 2:11 i Surahammars kommun var en av de berörda
fastigheterna. Naturvärdesinventeringen utfördes under sommaren och
hösten 2018 och visade att en del av fastigheten i nära anslutning till
befintligt naturreservat Fermansbo urskog höll höga naturvärden.
Länsstyrelsen kontaktade åter markägaren under sommaren och hösten
2019 samt inledde diskussioner kring hur områdets naturvärden skulle
bevaras. Utifrån markägarens synpunkter bedömdes formellt skydd
genom naturreservat som den lämpligaste skyddsformen. Under 2021
kunde en överenskommelse om intrångsersättning slutas mellan
parterna.

Samråd
Samråd har enligt 25, 25 a resp. 25 b §§ förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. ägt rum med Sala och
Surahammars kommun, Skogsstyrelsen resp. Sveriges geologiska
undersökning samt enligt 26 § nämnda förordning med
Naturvårdsverket.

Remiss
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken har, enligt 24 §
förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., förelagts att
inom en tid av en månad yttra sig över förslaget till beslut om utvidgning
och ändrade föreskrifter för naturreservatet Fermansbo urskog. Förslaget
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till beslut har därutöver sänts på remiss till ett flertal berörda
myndigheter och organisationer.

Remissyttranden och Länsstyrelsens avvägning med
avseende på remissyttranden
Yttranden har inkommit från Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket,
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland, Vattenfall
Eldistribution och Sala kommun. Sveriges geologiska undersökning har
meddelat att de avstår från att yttra sig.
Vattenfall Eldistribution meddelat att de inte har något ytterligare att
tillägga i ärendet.
Skogsstyrelsen har meddelat att de ser positivt på att området får ett
långsiktigt skydd och har inga synpunkter på utvidgning av reservatet
samt ändrade föreskrifter.
Naturvårdsverket har meddelat att de avstyrker förslaget och anser att
Länsstyrelsen i stället ska upphäva och ompröva gällande beslut så att
det bättre överensstämmer med miljöbalkens bestämmelser.
Naturvårdsverkets bedömning är att en del av de föreskrifter som
föreslås i beslutsförslaget inte behövs för att tillgodose syftet med
naturreservatet och därför inte bör ingå. Andra föreslagna föreskrifter
samt viss annan information behöver preciseras på olika sätt så att den
blir tydlig och rättssäker.
Naturvårdsverket anser att undantaget i befintligt beslut, som ger
Länsstyrelsen rätt att utföra åtgärder som behövs för naturreservatets
skötsel, inte ska hänvisa till fastställd skötselplan utan till föreskrifter
som beslutats med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken. En hänvisning i beslut
till skötselplan innebär att skötselplanen blir en del av beslutet och
därmed omfattas av bestämmelserna i 7 kap. 7 § första och fjärde
styckena miljöbalken. Det innebär i sin tur att en sådan skötselplan inte
kan upphävas eller ändras, helt eller delvis, utan att synnerliga skäl finns.
De anser vidare att föreskrifter enligt 7 kap 6 § (b föreskrifter) behöver
preciseras på lämpligt sätt för att beslutet ska vara tydligt och transparent
både i nutid och i ett längre tidsperspektiv och för att undvika framtida
tolkningssvårigheter. Beslutet bör därför kompletteras med en karta som
visar geografiskt var olika åtgärder får vidtas.
Naturvårdsverket har även lämnat synpunkter på tillagda föreskrifter
under B och C. De anser att föreskriften under B för att kunna hantera
större angrepp av granbarkborre som hotar områdets
kontinuitetsberoende värden inte behövs för att tillgodose syftet. De
anser även att föreskriften under B för att kunna vidta åtgärder mot
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invasiva eller främmande arter bör kompletteras med ett tillägg i
föreskriften som tydliggör att det gäller arter som är för området
invasiva och/eller främmande arter. Gällande tillagda föreskrifter under
C anser Naturvårdsverket att Länsstyrelsen behöver redovisa varför
tillagda föreskrifter behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet.
Naturvårdsverket anser att det är otydligt vad som gäller för hantering av
eventuellt fällda träd inom naturreservatet. De anser även att det är
olämpligt och rättsosäkert att meddela ett generellt undantag från
föreskrifterna för ”vetenskapliga undersökningar”, oavsett om det krävs
ett ”godkännande” från Länsstyrelsen. Naturvårdsverket anser i stället
att om man vill genomföra undersökningar som strider mot gällande
föreskrifter ska dessa prövas enligt gällande regler om dispens,
alternativt enligt meddelad föreskrift om förbud utan länsstyrelsens
tillstånd. Det föreslagna undantaget gällande jaktpass är otydligt på flera
sätt. I stället för att hänvisa till ”den utvidgade delen” bör undantaget
hänvisa till en avgränsning på karta för att göra undantaget tydligt även i
framtiden. Det är också oklart vad som avses med ”skriftligen
godkända”. Naturvårdsverket anser att länsstyrelsen i stället i beslutet
bör ange platserna för dessa jaktpass.
Naturvårdsverket har även lämnat synpunkter på hur information om
dispens från föreskrifter, upphävande av gällande beslut och information
om annan lagstiftning bör utformas.
Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
genomförde år 2020 ett samråd om det aktuella reservatsobjektet.
Samrådshandlingarna såg då i stort sett ut som de gjorde vid
remisstillfället, förutom kompletteringar av tillagda föreskrifter under B
och C samt några mindre justeringar av redaktionell karaktär. Att
Naturvårdsverket vid remissen inkommer med nya synpunkter på ett
beslutsförslag, som de i stort redan granskat och samrått kring, anser
Länsstyrelsen är olyckligt. Flera av de synpunkter som Naturvårdsverket
lyfter i sitt remissyttrande är dock relevanta och något som Länsstyrelsen
tar med i det fortsatta arbetet vid bildande av naturreservat. Däremot
anser Länsstyrelsen inte att det är lämpligt att i detta skede helt byta
inriktning och upphäva och ompröva det befintliga beslutet, en process
som skulle vara både tids- och resurskrävande. Naturvårdsvårdsverkets
synpunkter föranleder därför inga ändringar av det befintliga beslutet om
bildande av naturreservatet Fermansbo urskog från 2007, förutom av
förslagen på tillagda föreskrifter under B.
Länsstyrelsen har tagit till sig av Naturvårdsverkets synpunkter på
förslag om tillagda föreskrifter under B för hela naturreservatet.
Föreskriften för att hantera invasiva och främmande arter tas helt bort.
För närvarande förekommer inga främmande och invasiva arter och för
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att förenkla beslutet tas denna föreskrift bort och eventuella främmande
och invasiva arter får hanteras genom en dispens från föreskrifterna.
Länsstyrelsen tar även bort förslaget på föreskrift under B för att kunna
hantera angrepp av granbarkborre i hela naturreservatet. Föreskriften är
dock kvar i den utvidgade delen då föreskriften är förankrad med
markägaren i samband med reservatsprocessen.
Entomologiska föreningen i Dalarna och Västmanland ser gärna att
det görs ändringar i föreskrifterna så att det blir möjligt att samla
insekter i begränsad omfattning för att kunna göra en korrekt
artbestämning. Länsstyrelsens kommentar: Länsstyrelsen har beaktat
Entomologiska föreningens synpunkt om att det ska vara möjligt att
samla in enstaka individer av insekter eller andra ryggradslösa djur för
artbestämning. Föreskriften med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om
förbud mot att samla in insekter eller andra ryggradslösa djur ändras så
att insamling av enstaka individer för artbestämning är undantaget
föreskrifterna. Länsstyrelsen gör bedömningen att ändringen kommer
bidra till ett ökat naturintresse genom att göra det möjligt för
allmänheten samla in enstaka individer, i de fall där det är nödvändigt,
för att kunna göra en korrekt artbestämning. Undantaget omfattar inte
fridlysta arter.
Sala kommun har meddelat att de anser att både ändrade och tillagda
föreskrifter ger en utveckling av markområdet i enlighet med behov som
kommunen ser för att anpassa markanvändningen för att minska
sårbarheten för klimatförändringar och öka resiliensen inom Sala
kommun. Kommunen anser att skogsområden i kommunen i allt större
utsträckning är drabbade av granbarkborreangrepp samt torka och
bränder och att det därför är mycket angeläget att åtgärder vidtas för att
minska sårbarheten på sikt. De anser att en klimatanpassad skötsel är
viktig och att detta arbete genomförs även i reservatsområdet så att dessa
inte riskerar att medföra en påverkan för grannar/angränsande
markområden. Genom detta ökar även förståelsen för naturreservatet i
sig självt.
Kommunen ser positivt på att naturreservatets skötselplan är inriktad på
ett aktivt arbete för att åstadkomma mer inslag av lövträd samt att myroch våtmarker gynnas eftersom det ger bättre förutsättningar för den
biologiska mångfalden med en rad ekosystemtjänster som följd.
Eftersom det utvidgade reservatsområdet är utanför Sala kommungräns
så lämnas inget yttrande från Sala kommun gällande markägaraspekten.
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Upplysningar
Genom tillägg och upphävande av ovan beslutade föreskrifter är
samtliga gällande föreskrifter för naturreservatet Fermansbo urskog
följande:
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.
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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,
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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.
Akuta utryckningsinsatser inom skyddade områden
Enligt 6 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller
följande. Om fara för liv, hälsa eller egendom eller för skada i miljön
inte lämpligen kan hindras på något annat sätt, får räddningsledaren vid
en räddningsinsats bereda sig och medverkande personal tillträde till
annans fastighet, avspärra eller utrymma områden, använda, föra bort
eller förstöra egendom samt göra andra ingrepp i annans rätt, i den mån
ingreppet är försvarligt med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada
som vållas genom ingreppet och omständigheterna i övrigt.
Dispens från föreskrifterna m.m.
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § andra stycket miljöbalken meddela
dispens från föreskrifter som den har meddelat för ett naturreservat, om
det finns särskilda skäl. Dispens får enligt 7 kap. 26 § miljöbalken ges
endast om det är förenligt med förbudets eller föreskriftens syfte.
Dispens får dessutom enligt 7 kap. 7 § fjärde stycket miljöbalken endast
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meddelas om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig utsträckning
på naturreservatet eller på något annat område
Länsstyrelsen får enligt 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken upphäva ett
gällande beslut enligt 7 kap. 4-6 §§ miljöbalken, helt eller delvis, om det
finns synnerliga skäl och om intrånget i naturvärdet kompenseras i skälig
utsträckning på naturreservatet eller på något annat område.
Annan lagstiftning
Inom naturreservatet gäller även annan lagstiftning, till exempel
bestämmelser om terrängkörning, artskydd, vattenverksamhet och
fornlämningar. Den som vill genomföra en åtgärd inom området kan
behöva tillstånd eller dispens med anledning av dessa bestämmelser.
Samråd bör alltid ske med Länsstyrelsen innan en åtgärd genomförs.
Kungörelse
Beslutet kungörs i ortstidningarna Vestmanlands läns tidning och Sala
Allehanda samt i Västmanlands läns författningssamling i enlighet med
27 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m.m. Beslutet i sin helhet finns tillgängligt hos Länsstyrelsen, Västra
Ringvägen 1, 721 86 Västerås och på Länsstyrelsens hemsida,
www.lansstyrelsen.se/vastmanland.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
I detta ärende där vikarierande landshövding Ulrica Gradin beslutat har
naturvårdshandläggare Jacob Rudhe varit föredragande. I ärendets
slutliga handläggning har även vikarierande länsråd Åsa Halldorf,
avdelningschef Johan Wretenberg och chefsjurist Louise Klofelt deltagit.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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3.
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Beslutskarta
Beslut om bildande av naturreservatet Fermansbo urskog i Sala och
Surahammars kommuner, 2007-01-10, dnr. 511-7213-05
Skötselplanekarta för utvidgad del av Fermansbo urskog
Skötselplanekarta - rastplatser
Skötselplan för naturreservatet Fermansbo urskog i Sala och
Surahammars kommuner, 2007-01-10, dnr. 511-7213-05
Överklagandehänvisning regeringen

