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Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter i Enåns 
naturreservat i Rättviks kommun; 
beslutade den 22 juni 2017.  
(dnr 511-3490-2012) 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat 
det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat.   
För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen flöjande ordnings-
föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt. 
 
Det är förbjudet att: 
1. gräva upp växter samt skada växande eller döda, stående eller 
omkull fallna, träd eller buskar med följande undantag: 
   - lösa kvistar och mindre grenar får plockas. 
   - träd som fallit över stigar får kapas och flyttas åt sidan. 
   - i samband med tillstånd givna enligt föreskrift 3, 6 och 7.  
 
2. framföra motordrivet fordon utanför reservatets vägar med följande 
undantag: 
   - då marken är snötäckt får snöskoter framföras på snöskoterled eller 
     utanför sådan om syftet är att iordningställa för organiserad     
     friluftslivs- eller sportaktivitet, t.ex. skidåkning. 
   - lättare fordon får framföras på reservatets stignät om syftet är att     
     transportera rörelsehindrade.  
   - i samband med tillstånd givna under föreskrift 3, 4, 6, 7 och 8. 
 
Det är förbjudet utan länsstyrelsens tillstånd att: 
3. anlägga nya, eller bredda befintliga, leder och spår som ianspråktar  
mark utanför befintligt stignät, 
 
4. anordna större, eller återkommande, arrangemang utanför  
reservatets vägar, leder, spår och stigar, 
 
5. insamla mossor, lavar, vedsvampar eller djur, 
 
6. rensa vattendraget från nedfallna träd, 
 
7. röja en yta från yngre skog eller för avverkning av enstaka yngre  
träd,  
 
8. uppföra enklare träkonstruktioner. 
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Utkom från trycket  
den 16 juni 2017 
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Föreskrifterna träder i kraft 2017-06-22. Av 7 kap. 30 § miljöbalken 
framgår att ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även om de 
överklagas.   
 
 
På länsstyrelsens vägnar 
 
 
Ylva Thörn 
 
   Jonas Bergstedt 
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