Västmanlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
ISSN 0347-1691
19FS 2020:09
Utkom från trycket
den 11 december
2020

Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Virsboåsen i Surahammar och Fagersta
kommuner;
beslutade den 11 december 2020. (Dnr 511-1901-16)
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Virsboåsen i
Surahammar och Fagersta kommuner som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 57 ha.
Fastigheter som berörs är Surahammar Virsbo 2:2 och Fagersta Flohäll 1:1.
Syftet med naturreservatet är att:
•

bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och
tillgodose behovet av områden för friluftslivet,

•

bevara ett naturområde med variationsrika skogar och våtmarker där
naturens egen dynamik och naturliga störningsprocesser till stor del får styra
den långsiktiga utvecklingen,

•

bevara och utveckla naturvärden förknippade med gamla träd, äldre och
förhållandevis varierade skogsmiljöer samt de naturliga successioner som
följer dessa,

•

särskilt gynna förekommande miljöer och arter som är förknippade med
åsbarrskog,

•

bevara ett vackert och spännande tätortsnära naturområde som nyttjas som
rekreations- och friluftslivsområde av såväl närboende som mer långväga
besökare.

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkning 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 bortföra levande eller döda träd och buskar,
2. uppföra ny byggnad eller annan anläggning (t.ex. vindkraftverk, jakttorn,
mast, hamn, brygga, bro, spång, mark- eller luftledning, stängsel eller annan
hägnad),
3. bedriva verksamhet som förändrar reservatsområdets topografi, yt- eller
dräneringsförhållanden (t.ex. att gräva, muddra, spränga, schakta, plöja,
borra, dämma, nydika, rensa dike, utfylla, tippa, anordna upplag,
markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning),
4. anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp,
båtar eller andra farkoster,
5. anordna upplag,
6. framföra och/eller ställa upp motordrivet fordon och släp på annat än
befintlig väg,
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller
andra växtnäringsämnen,
8. utfodra vilt,
9. plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer.
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. iordningsställande och underhåll av besöksplatser med informationstavlor,
skyltställ m.m.,
3. iordningställande och underhåll av anläggningar för besökare som syftar till
att tillgängliggöra och underlätta allmänhetens tillträde till området, såsom
leder, spänger, ramper m.m.,
4. skötselåtgärder, såsom avverkning av enstaka träd, ringbarkning, röjning
eller där så är lämpligt naturvårdsbränning, som syftar till att bibehålla en
förhållandevis gles och öppen beståndsstruktur eller gynna särskilt
värdefulla trädindivider. Naturvårdsbränning får endast genomföras inom
områden angivna på bilaga 1,

5.

åtgärder för att begränsa angrepp av granbarkborre eller annan allvarlig
skadegörare som utgör ett hot mot områdets kontinuitetsberoende
naturvärden, såsom fällor, barkning eller rotkapning av vindfällda träd eller
fällande av döda eller döende träd som nyttjas som yngelsubstrat av
granbarkborre eller annan allvarlig skadegörare. Fällda träd lämnas inom
naturreservatet,

6. igenläggning av diken som avvattnar Brännmossen,
7. bekämpning av invasiva eller främmande arter,
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 block,
2. framföra motordrivet fordon på annat än befintlig väg och i vatten,
3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, samt skada
vegetation eller naturföremål i övrigt t.ex. genom att elda död ved, insamla
örter, gräs, mossor, svampar eller lavar, med undantag för bär och matsvamp
för husbehov,
4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för håvning
eller plockning av enstaka individer för artbestämning,
5. sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent snitsla spår,
6. tälta eller förankra båt mer än ett dygn samt ställa upp husbil, husvagn eller
annat fordon över natten.
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för
•
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 och preciseras av vid var tid fastställd
skötselplan,
•

rensning av utfallsdiket från Orrsjömossen,

•

underhåll och förnyelse av bro, på Flohäll 1:1, över ovan nämnda utfallsdike
där detta mynnar i Kolbäcksån,

•

skötsel och underhåll av väg 669 (inkl. vägområde). Naturreservatsgränsen
bör med marginal gå utanför vägområdet men eftersom vägområdet inte är
tydligt definierat införs ändå ett undantag,

•

skötsel och underhåll av väg och vägområde mellan riksväg 669 och
fastigheten 2:265. Undantaget omfattar röjning av uppväxande sly och
inträngande grenar men inkluderar inte avverkning av redan uppvuxna träd
med en dbh>8 cm,

•

jakträttsinnehavaren att bedriva jakt inom ramen för jaktlagstiftningen, röja
sly i sikt- och skjutgator i anslutning till vid beslutstillfället befintliga
jaktpass samt framföra motordrivet fordon i terrängen för uttransport av fällt
klövvilt förutsatt att detta kan ske utan markskador,

•

att ledningsägare, eller den som ledningsägare uppdrar åt, vidtar åtgärder
inom ramen för vid beslutstillfället gällande avtalsservitut, ledningsrätt eller
motsvarande rättighet,

•

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 lämnas i området,

•

att staket, häckar och byggnader som står på eller strax utanför
reservatsgränsen hålls rena från inväxande sly, grenar och annan vegetation.
Och att en zon på upp till fem meter från fastighetsgräns på villatomt röjs
från igenväxningsvegetation (späda/unga buskar, träd m.m.),

•

vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska
värdena i området. För sådana undersökningar krävs dock Länsstyrelsens
godkännande.

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna under C, enligt 7 kap. 30 §
miljöbalken, gäller omedelbart även om beslutet överklagas.
Beslutet med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.
___________
Dessa föreskrifter träder i kraft tre veckor efter den dag författningen utkom från
trycket i Västmanlands läns författningssamling.

MINOO AKHTARZAND
Mårten Berglind
(Avdelningen för naturvård)

