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RESERVATSFÖRESKRIFTER för Tangeråsens naturreservat 
 
A   Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att          
      använda mark- och vattenområden inom reservatet   
            
 Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 
1                    Borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa, dika, dämma eller på 

något sätt skada mark och vatten. 
 Undantag skall gälla vid underhåll av befintliga vägar. 
 
2 Inplantera för området främmande växt- eller djurarter. 
 
3 Framföra motordrivet fordon i terrängen. Undantag skall gälla vid uttransport 

av älg under förutsättning att endast lättare dragfordon med lågt marktryck  
används, t ex järnhäst eller fyrhjuling. Snöskoter får framföras på markerade 
leder på snötäckt mark 
 

4 Tillföra kalk, skogsgödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpnings- 
medel 
 

5 Avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd 
 
6 Uppföra mark- eller luftledning, uppföra ny byggnad, radiomast eller annan 

anläggning 
 
7 Upplåta eller använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål 

eller motsvarande 
 
Punkterna A4,  A6 och A7 gäller inom vissa delar av reservatet, se bifogad skötselplan. 
 
Föreskrifterna utgör inget hinder mot de åtgärder som behövs vid tillsyn och förvaltning 
av reservatet samt för att tillgodose ändamålet med reservatet. 
Åtgärderna är angivna i bifogad skötselplan bilaga 3. 
B  Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt förpliktigas med stöd av 7 kap 6 § 
     miljöbalken att tåla visst intrång inom reservatet såsom 
 
1                   Att de åtgärder vidtas inom området som framgår av bifogad skötselplan
  
C  Föreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
     inom reservatet 
 
Utöver vad som för övrigt gäller är det förbjudet att 
 
1 framföra motordrivet fordon i terrängen. Körning får ske i samband med 

räddningsverksamhet. Undantag gäller även för framförande av snöskoter  
på markerade leder på snötäckt mark. 

 
2 störa eller skada djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla 

sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 m  
 

3 skada växande eller döda – stående eller kullfallna – träd och buskar, gräva upp 
eller plocka örter, mossor, lavar och vedsvampar 
 


