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Beslut om bildande av naturreservatet 
Revaberget, Ragunda kommun, samt 
föreskrifter för reservatet; 
 
beslutad den 9 april 2018 (dnr 511-9179-2017). 
 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det område 
som avgränsas med heldragen linje på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. Reservatet 
har den avgränsning som slutligen utmärks i fält. 
 
Föreskrifter    
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 
kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att nedan angivna föreskrifter ska gälla för 
naturreservatet.  
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § i miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden 
 
Utöver föreskrifter och förbud enligt andra lagar är det förbjudet att inom naturreservatet:  
 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel vindkraftverk, mast, antenn, luft- 

eller markledning, bro eller spång, 
2. bedriva täkt (inklusive vattentäkt), anordna upplag, borra, spränga, schakta, gräva, muddra, 

utfylla, tippa eller på annat sätt skada mark, block och vattenmiljöer, 
3. anlägga väg, uppställningsplats för fordon, eller liknande anläggningar, 
4. dika, kulvertera dike, dämma, eller utföra annan åtgärd som påverkar områdets naturgivna 

hydrologiska förhållanden, 
5. bedriva skogsbruk; avverka eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller 

omkullfallna, träd eller buskar, samt utföra annan skogsbruksåtgärd,  
6. inplantera djur, växter eller andra organismer, denna föreskrift gäller dock inte utsättning 

av fisk, utan dylik verksamhet regleras i förordning 1994:1716 om fisket, vattenbruket och 
fiskenäringen, 

7. sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, gödselmedel, kalk eller andra 
växtnäringsämnen, 

8. framföra motordrivet fordon, annat än på upplåten väg,  
9. upplåta mark för militär övningsverksamhet. 
 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:  
 
10. dikesrensa, 
11. uppföra jakttorn på ny plats, 
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12. anlägga skoterled. 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång  
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar 
utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 
 
1. upphuggning och markering av naturreservatets gräns,  
2. uppsättning och underhåll av informationstavlor enligt karta, bilaga 1,  
3. underhåll av befintlig väg längs Indalsälvens strand och som markerats i karta, bilaga 1,  
4. anläggande av rastplatser med eldstad och tillhörande parkeringsficka på de platser som 

markerats i karta, bilaga 1,  
5. anläggande av stig med skyltar inom område som markerats i karta, bilaga 1 
6. borttagande av träd och sly, maskinell markstörning samt insådd och utplantering av 

klådris i område som markerats i karta, bilaga 1,  
7. borttagande av inväxande barrträd i område som markerats i karta, bilaga 1, 
8. skogsbete med de anordningar och åtgärder som behövs, 
9. försiktig utglesning av barrskogsbestånd och viss markstörning för att gynna bombmurkla, 

utom det område som omfattas av föreskrift B6, 
10. ringbarkning eller fällning av enstaka träd i syfte att gynna trolldruvemätare, utom det 

område som omfattas av föreskrift B6, 
11. avlägsnande av främmande arter, 
12. undersökning och dokumentation av mark, vatten, vegetation samt växt- och djurliv i 

uppföljningssyfte. 
 
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
vistas samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
Utöver vad som annars gäller i lagar och författningar är det förbjudet att inom 
naturreservatet: 
 
1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med 

undantag för plockning av icke fridlysta matsvampar och marklevande färgsvampar, samt 
bär,  

2. klättra i boträd, uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt, samla in djur eller på annat 
sätt medvetet skada eller störa djurlivet, 

3. göra åverkan på mark, vattenmiljöer, block, växtlighet, torrträd eller annan död ved,  
4. elda, förutom på särskilt angivna platser om sådana finns, 
5. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg för motortrafik, 
6. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna, träd och 

buskar, 
7. uppföra anläggning, såsom vindskydd, koja, bänk, spång, bro, stängsel, ledning, mast eller 

torn, 
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8. sätta upp skylt, tavla, affisch eller göra inskrift, 
9. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur. 

 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
 

10. bedriva såväl kommersiell som icke-kommersiell verksamhet, genomföra tävlingar, 
lägerverksamhet eller andra arrangemang. 

 
Undantag från föreskrifterna 
A och C-föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för: 

 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de åtgärder 

som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifterna 
under B ovan, 

b) att bedriva renskötsel i enlighet med rennäringslagen (1971:437) eller framföra motordrivet 
fordon vid renskötsel enligt undantag i terrängkörningsförordningen (1978:594), 

c) att framföra motordrivet fordon i räddningstjänst och vid sjukfall, 
d) statliga tjänstemän att framföra motordrivet fordon i tjänsteärende,  
e) jakt enligt jaktlagen (1987:259) eller fiske, 
f) underhåll av befintligt jakttorn eller att på samma plats ersätta ett gammalt jakttorn med ett 

nytt,  
g) att transportera fälld björn, älg, hjort eller vildsvin med motordrivet fordon förutsatt att 

spårbildning ej sker, 
h) röjning av buskar och mindre träd i syfte att upprätthålla rågångar mellan fastigheter, 
i) ägare av Hölleforsens och Järkvissle vattenkraftverk, att bedriva vattenverksamhet genom 

drift och underhåll av dessa anläggningar i enlighet med tillstånd genom lagakraftvunna 
domar (meddelade av dåvarande Mellanbygdens Vattendomstol) i målen Ans. D. 16/1945 
och Ans. D. 26/1954,  

j) åtgärder som krävs för att bekämpa okontrollerad brand i reservatet. All sådan bekämpning 
bör ske med så skonsamma metoder som möjligt och därmed största hänsyn till mark, 
vegetation och vatten, 

k) drift, underhåll, reparation och ombyggnad av kraftledning inom ramen för befintlig 
koncession, samt nödvändiga avverkningar i kraftledningsgata och sidoområde och de 
nödvändiga transporter som krävs för arbetet enligt ledningsrätt,  

l) underhåll av befintlig dämning vid vattentäkt i Meån, uppströms Meåfallet, 
m) enligt särskilt avtal nyttjande av markområde vid båthus markerat i bilaga 1,  
n) underhåll av befintlig väg mellan Reva och Björnberget. 
 
Beslutets giltighet 
Detta beslut gäller den dag det har vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken gäller omedelbart även om de överklagas. 
 
Jöran Hägglund    Cecilia Odelberg 
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