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Länsstyrelsens i Västmanlands län föreskrifter
om naturreservatet Rörbosjön i Sala kommun;
beslutade den 16 december 2021.
(Dnr 511-2328-2018).
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat Rörbosjön i Sala
kommun som naturreservat.
Naturreservatet omfattar det område som angivits i bilaga 1 till beslutet och
omfattar ca 189 ha.
Fastigheter som berörs är Sala Norrby 1:3, Sala Rörbo 1:42, Sala Östringby 2:2
och Sala Axholm 2:1.
Syftet med naturreservatet är att:
•

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

•

bevara de inom området förekommande naturtyper och arter som ingår i
EU:s nätverk av skyddsvärda områden, Natura 2000, i gynnsamt tillstånd,

•

skydda och vårda värdefulla naturmiljöer såsom hävdade strandängar, ängsoch betesmarker, lövsumpskogar, öppna kärrmarker och den grunda
slättsjöns naturliga vegetation och hydrologi,

•

skyddsvärda arter knutna till dessa livsmiljöer ska bevaras,

•

bevara områdets status som en viktig häcknings- och rastlokal för
våtmarksberoende fåglar,

•

besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.

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, gallra, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller
på annat sätt skada eller flytta levande eller döda träd och buskar,
2. 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),
3. uppföra byggnad eller annan anläggning (t.ex. vindkraftverk, mast, hamn,
brygga, spång, mark- eller luftledning, stängsel eller annan hägnad),
4. anlägga väg, stig, led, campingplats eller uppställningsplats för fordon, släp,
båtar eller andra farkoster,
5. framföra och ställa upp motordrivet fordon annat än på befintlig väg eller
parkeringsplats,
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk, gödsel
eller andra växtnäringsämnen,
7. tillskottsutfodra betesdjur,
8. omföra ängs- eller betesmark till åker- eller skogsmark,
9. plantera energiskog eller annan energigröda,
10. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på Rörbosjön,
11. bedriva jakt på gäss, änder eller vadare,
12. utfodra vilt,
13. 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. iordningställande och underhåll av anläggningar för besökare som syftar till
att tillgängliggöra och underlätta allmänhetens tillträde till området, såsom
parkeringsplatser, leder, rastplatser, informationstavlor, inom det område
som avgränsas i bilaga 2,
3. naturvårdande åtgärder i ängs- och betesmarker såsom betesdrift, slåtter,
putsning, fräsning, utglesning, röjning och bränning,

4. utsättning av skyddsvärda arter och mindre åtgärder för att gynna
skyddsvärda arter,
5. åtgärder för att gynna fåglar, insekter och andra skyddsvärda arter i
odlingslandskapet, såsom anpassad slåtter, trädor, plöjning, insådd av frörika
växter, tillskapande av åkerholmar och odlingsrösen samt underhåll av
backdiken inom de områden som avgränsas i bilaga 2,
6. åtgärder för att återställa hydrologiska förhållanden i områden som är
påverkade av markavvattnande åtgärder, rätning eller rensning,
7. utglesning, ring-/randbarkning, röjning eller andra naturvårdande åtgärder
för att gynna lövträd, tillskapa död ved eller motverka igenväxning av öppna
kärrmarker,
8. utsättning av boplattformar för sjöfågel,
9. bekämpning av invasiva eller främmande arter,
10. 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. bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar,
3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra växter
annat än plockning av enstaka exemplar av icke fridlysta arter. Bär och
matsvamp får plockas för husbehov,
4. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur, med undantag för enstaka
individer för artbestämning,
5. framföra och ställa upp motordrivet fordon annat än på befintlig väg eller
parkeringsplats,
6. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på Rörbosjön,
7. tälta eller ställa upp motorfordon eller husvagn under längre tid än ett dygn,
8. medföra okopplad hund.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
9. sätta upp tavla, skylt, affisch eller permanent markera spår.

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för
1. 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,
2.

att bedriva jakt inom ramen för jaktlagstiftningen (med undantag av jakt på
gäss, änder och vadare som är förbjuden), jaga med löshund, samt framföra
motordrivet mindre fordon i terrängen för uttransport av fällt klövvilt
förutsatt att detta kan ske utan markskador,

3.

fiske enligt fiskelagstiftningen,

4.

att uppföra nytt jakttorn efter samråd med naturreservatsförvaltare,

5.

att markägaren bekämpar invasiva och främmande arter efter samråd med
Länsstyrelsen,

6.

att utföra underhåll av befintlig båtplats och tillhörande roddgata, såsom
grävning av slänter och sjöbotten, röjning och klippning av vegetation samt
underhåll av befintliga anläggningar enligt karta bilaga 2. Klippning och
röjning av flytbladsvegetation får utföras med motorbåt från båtplats ut till
Rörbosjöns klarvattenytor,

7.

att utföra underhåll av vattenledning, vattentäkt eller avlopp enligt gällande
servitut till förmån för fastigheten Sala Östringby 1:9 för enligt karta bilaga
2,

8.

att utföra underhåll av befintliga bilvägar med tillhörande anläggningar i
direkt anslutning till vägområdet, i enlighet med nyttjanderätter och/eller
servitut som är gällande vid tidpunkten för detta beslut,

9.

att utföra drift- och underhållsarbeten av befintliga elledningar eller
optokabel samt för detta använda nödvändiga fordon och arbetsmaskiner och
sätta upp erforderliga varningsskyltar, inom ramen för nuvarande
ledningsrätt/avtal, efter samråd med Länsstyrelsen. Akut underhåll får
utföras utan föregående samråd men ska rapporteras till Länsstyrelsen inom
två veckor. Vid akut reparation av ledning får tillfällig körväg anläggas.
Körvägen ska anpassas så att påverkan på naturvärden minimeras.

10. vetenskapliga undersökningar med syfte att öka kunskapen om de biologiska

värdena i området. För sådana undersökningar, på initiativ av annan än
Länsstyrelsen, krävs dock Länsstyrelsens skriftliga godkännande.
Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken
gäller omedelbart, även om de 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)

