
Att tänka på  

När du besöker Svartberget, tänk på att visa hänsyn. För att de värden som finns i 

naturreservatet ska kunna bevaras finns, utöver fridlysning och annan lagstiftning, vissa 

föreskrifter som du som besökare måste följa. 

Utöver vad som i övrigt gäller är det förbjudet att 

1. tälta 

2. göra upp eld 

3. rida annat än på anvisad stig markerad i bilaga 3 

4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar 

5. fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada 

vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, 

svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov 

6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur 

7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning 

8. anbringa tavla, skylt, affisch eller orienteringskontroll 

9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande 

10. framföra motordrivet fordon med undantag för parkeringen 

11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 

 

Andra regler gäller om du vill bedriva någon form av verksamhet i området, för fullständiga 

föreskrifter se nedan. 

 

 

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 annars gäller är det förbjudet att: 

1. avverka, röja, skogsodla eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada 

levande och döda träd 

2. bedriva husbehovstäkt eller utfylla, tippa spränga, schakta, gräva, dämma, nydika, 

dikesrensa, bryta stubbar eller utföra annan direkt eller indirekt markbearbetning 

3. uppföra och vidmakthålla ny byggnad eller annan anläggning (exempelvis väg, mast, 

luft- eller markledning) 

4. uppföra och vidmakthålla stängsel eller annan hägnad 

5. bedriva jakt, med undantag för drivning av vilt i område markerat på bilaga 2 

6. medföra okopplad hund, med undantag för drivning av vilt i område markerat på 

7. använda bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen 

8. upplåta mark för skyttetävling, orienteringstävling eller militära övningar 

Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att: 

- utföra nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning 

- bedriva eftersök på skadat vilt 

 



B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse att tåla visst intrång 

Fastighetsägare och innehavare av särskilt rätt förpliktas tåla att följande anordningar 

utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

1. Utmärkning av reservatets gräns i terrängen 

2. Utplacering av informationstavlor i enlighet med bilaga 3 

3. Dokumentation och uppföljande undersökningar av markförhållanden, flora och fauna 

4. Parkeringsplats för allmänheten enligt bilaga 3 

5. Utförande av andra åtgärder enligt skötselplan, bilaga 4 

 

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 

1. tälta 

2. göra upp eld 

3. rida annat än på anvisad stig markerad i bilaga 3 

4. klättra i boträd eller på annat sätt avsiktligt störa häckande fåglar 

5. fälla eller på annat sätt skada, levande eller döda träd och buskar samt att skada 

vegetationen eller naturföremål i övrigt t ex genom att insamla örter, gräs, mossor, 

svampar eller lavar, med undantag för matsvamp och bär för husbehov 

6. insamla insekter eller andra ryggradslösa djur 

7. på störande sätt använda radio eller annan ljudanläggning 

8. anbringa tavla, skylt, affisch eller orienteringskontroll 

9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller motsvarande 

10. framföra motordrivet fordon med undantag för parkeringen 

11. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för 

reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan, ej heller för vetenskapliga undersökningar med 

syfte att öka kunskapen om de biologiska värdena. För sådana vetenskapliga 

undersökningar krävs dock Länsstyrelsens godkännande. 

Länsstyrelsen erinrar om att föreskrifterna enligt 7 kap. 30§ miljöbalken gäller omedelbart, 

även om de överklagas. 


