Dalarnas läns författningssamling
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Dalarnas läns föreskrifter för
naturreservatet Predikstolen i Ludvika kommun;
beslutade den 14 december 2018 (dnr 511-6280-2017).
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Utkom från trycket
den 17 december 2018

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande
ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas inom naturreservatet samt om ordningen i övrigt
inom naturreservatet:
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det
förbjudet att:
1. skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
2. framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
3. cykla annat än på markerad led,
4. elda utöver på av Länsstyrelsen iordningställda platser,
5. medföra hund som inte är kopplad,
6. göra åverkan på mark eller geologiska föremål eller skada block och berg t.ex.
genom att mejsla, borra och hacka, med följande undantag:
 borrning för utbyte av fasta förankringar eller uppsättning av ankare till klättring
får utföras i enlighet med bilaga 3,
7. klättra i bergsbranter, med följande undantag:
 klättring längs befintliga klätterleder utpekade i Dalarnas Klätterklubbs
klätterförare i enlighet med bilaga 3 och 4 är tillåtet,
8. klättra i boträd eller medvetet störa djur i fågelbo, lya eller gryt,
9. starta eller landa drönare, där undantag medges för tjänstemän i sjukvårds-, poliseller räddningsärende. Insatsen ska omgående anmälas till Länsstyrelsen.
Slutligen är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
10. gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur
(t.ex. insekter),
11. genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra återkommande
organiserade arrangemang.
______________
Föreskrifterna träder i kraft den 13 januari 2018. Av 7 kap. 30 §
miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller omedelbart även
om de överklagas.
På Länsstyrelsens vägnar
Landshövding Ylva Thörn
Naturvårdshandläggare Carl Lehto
Utgivare:
Camilla Fagerberg, Länsstyrelsen i Dalarnas län
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