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Tillägg till föreskrifter i naturreservatet Bispbergs klack 

i Säters kommun  

Beslut 

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i 

Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 15 

mars-31 juli beträda bergsbranterna med intilliggande områden i det område inom 

naturreservatet Bispbergs klack som finns utmärkt på kartan, se bilaga 1. Förbudet gäller 

årligen tills vidare.  

Beslutet är ett tillägg till beslut om bildande av naturreservatet Bispbergs klack som 

fattades av Länsstyrelsen i Dalarnas län den 24 oktober år 1994 (NVR id: 2002082), se 

bilaga 2. Området med tillträdesförbud kommer att märkas ut i terrängen. 

Bakgrund 
Naturreservatet Bispbergs klack bildades år 1994. Syftet med naturreservatet var att 

bevara ett av Dalarnas främsta sydväxtberg och ett område med värdefull naturskog, 

samt bevara områdets stora friluftsvärden. Skyddsmotiven var av botanisk, geologisk, 

zoologisk och friluftskaraktär. I beslutet förbjöds klättring vid Griggers klack och vid 

Jätteklacken.  

Bergbranten vid Jätteklacken utgör häckningsplats för pilgrimsfalk. Häckningsplatsen 

ligger mycket nära utsiktsplatsen vid Jätteklacken. All vistelse i bergsbranterna eller 

intilliggande områden i boets närhet utgör ett hot mot fågelns reproduktion. Den 

störningskänsliga tidsperioden för pilgrimsfalk vid Bispbergs klack bedöms vara mellan 

den 15 mars och den 31 juli. 

Ärendets handläggning 
Länsstyrelsen har även tidigare år då pilgrimsfalken häckat i naturreservatet gjort 

bedömningen att beträdandeförbud har varit nödvändigt för att häckningen inte ska 

störas på ett betydande sätt. Den har häckat varje år på platsen de senaste fyra åren, och 

har dessförinnan gjort ett flertal häckningsförsök. Hittills har Länsstyrelsen fattat beslut 

om tillfälliga beträdandeförbud som har gällt under det aktuella året. Under remissen 

inkom svar från Dalarnas Ornitologiska Förening och Säters kommun som tillstyrkte 

förslaget. Sveriges Geologiska undersökning, Skogsstyrelsen samt Friluftsfrämjandet 

avstod att yttra sig.  
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Motivering 
Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 

naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 

naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som behövs för 

att skydda, återställa, eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 

skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat, (se 7 kap. 4 § miljöbalken). 

Enligt 7 kap. 5 § sista stycket får Länsstyrelsen meddela beslut om ytterligare 

inskränkningar om det behövs för att syftet med naturreservatet ska uppnås.   

Länsstyrelsen gör följande bedömning. 

Det föreslagna området har mycket höga naturvärden och utgörs av ett av Dalarnas 

främsta sydväxtberg. Naturreservatets skyddsmotiv består av botaniska värden, 

zoologiska värden, geologiska värden och friluftslivsvärden.  

Bergbranten utgör en utmärkt miljö för fåglar som föredrar klippväggar som 

häckningsplats. Pilgrimsfalken har häckat på samma plats vid Jätteklacken under ett 

flertal år. De har sin häckningsplats nära utsiktsplatsen vid Jätteklacken, och störs när 

människor vistas för nära boplatsen. Pilgrimsfalken har ett lågt antal häckande par i 

länet, den har en låg reproduktionstakt, den är rödlistad och den är upptagen i bilaga 1 

till fågeldirektivet.  

De naturgivna förutsättningarna vid Bispbergs klack är optimala för dessa fåglar, och det 

finns stor anledning att anta att de kommer fortsätta nyttja klippväggarna för häckning. 

Att fatta tillfälliga beslut om beträdandeförbud som bara gäller det aktuella året är 

resurskrävande och ineffektivt, varför en mer permanent lösning är eftersträvansvärd. 

Det finns också höga friluftsvärden i naturreservatet Bispbergs klack. Utsiktspunkterna i 

naturreservatet är av naturliga skäl trevliga besöksmål. Vid Bispbergs klack finns även 

ett vindskydd.  

För att säkerställa att fåglarnas häckning inte påverkas negativt på grund av störning 

från människor, och värna om naturreservatets zoologiska värden, gör Länsstyrelsen 

bedömningen att det är nödvändigt att lägga till en föreskrift om beträdandeförbud i ett 

begränsat område. Området utgörs dels av själva bergsbranten där det redan råder förbud 

mot klättring, och dels en begränsad zon uppe på bergsklacken fram till avsatsen. För att 

minimera den negativa påverkan på friluftsvärdena som beträdandeförbudet innebär, har 

området för beträdandeförbudet gjorts så litet som möjligt, bland annat omfattas inte den 

stig som går upp på Jätteklacken och vidare till utsiktsplatsen vid Bispbergs klack.  

I och med att Länsstyrelsen har begränsat området för beträdandeförbudet för att 

tillgodose friluftslivets värden i området, bedömer Länsstyrelsen att de inskränkningar 

som sker i allmänhetens rätt att färdas och vistas i området är av sådan ringa omfattning 

att någon konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning 

vid regelgivning inte behövs. 

Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna för mark och vattenområden 

enligt 3 kap. miljöbalken samt den kommunala översiktsplanen.  
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Av ovan redovisade skäl anser Länsstyrelsen Dalarna att föreskriften om 

beträdandeförbud ska läggas till det befintliga beslutet för naturreservatet Bispbergs 

klack.  

Kungörelse 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § ska kungöras i länets författningssamling. Beslutet 

kungörs i ortstidning enligt 27 § förordningen om områdesskydd. Sakägare ska anses ha 

fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning. 

Överklagan 
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se bilaga 3 

(formulär 8). 

 

 

Detta beslut har fattats av länsråd Camilla Fagerberg. I den slutliga handläggningen 

deltog även jurist Sarah Bauer, funktionssamordnare Jemt Anna Eriksson och 

naturskyddshandläggare Carl Lehto, den sistnämnda föredragande. 

 

 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

 

 

Bilagor: 

Bilaga 1 Karta över område som omfattas av beträdandeförbud under perioden 15 

mars-31 juli årligen.  

Bilaga 2 Beslut om naturreservatet Bispbergs klack, 1994-10-24 

Bilaga 3 Överklagningsformulär (markägare och sakägare) 

 



Bilaga 1: Område med beträdandeförbud i naturreservatet Bispbergs klack

Teckenförklaring
Beträdandeförbud, 15 mars-31 juli, årligen tills vidare.

Bakgrund: Lantmäteriets fastighetskarta
© Länsstyrelsen och Lantmäteriet

0 500 1 000250 Meter

±

Bispbergs kla

Omfattar delar av fastigheterna Bispbergs gruvskog 1:2 
och Klacken 1:4. 
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Hur man överklagar hos Regeringen 
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock 

skickas eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84  

FALUN. Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun. 

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från 

den dag beslutet kungjorts i ortstidning. Annars kan överklagandet inte 

prövas. 

Överklagandet ska innehålla 

* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-

nummer (dnr), 

* varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt, 

* hur klaganden vill att beslutet ska ändras. 

Klaganden ska även ange 

* namn, adress och telefonnummer. 

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i 

stället ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet 

sändas med. 

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas 

med. 

Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut 

som klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att 

sändas över till Miljö- och energidepartementet. 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00. 


