BESLUT
2009-10-08

BILDANDE AV NATURRESERVATET BJURSÅS PRÄSTSKOG
FALU KOMMUN

BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det
område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga 2, som naturreservat.
Reservatets namn skall vara Bjursås Prästskog.
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Falu Kommun med stöd av 7
kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen om områdesskydd
(1998:1252) att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsuppgifter
ska gälla för naturreservatet.
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller omedelbart, även om de
överklagas.
Falu kommun fastställer, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., de mål och riktlinjer för områdets
långsiktiga vård som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen.
Förvaltare av reservatet ska vara Falu Kommun.
UPPGIFTER OM RESERVATET
Namn

Bjursås Prästskog

Län, kommun

Dalarnas län, Falu kommun

Fastigheter

Bjursås Prästgård 1:1, Bjursås Prästgård 1:37

Lägesbeskrivning

Cirka 700 m sydost om Bjursås kyrka.

Topografiska kartan 13FNO
Areal

13 hektar

Fastighetsägare

Prästlönetillgångar Svenska Kyrkan, Bjursås
Prästgård 1:1
Falu kommun, Bjursås Prästgård 1:37

Naturvårdsförvaltare Falu Kommun

BESKRIVNING AV OMRÅDET
Bjursås Prästskog ligger cirka 700 m sydost om Bjursås kyrka och direkt i
anslutning till Bjursås tätort. Områdets tätortsnära läge gör att det nyttjas mycket
av boende i Bjursås för promenader och av Bjursås skola som skolskog. Området
har höga sociala, biologiska och pedagogiska värden.
Skogsområdet som är cirka 12 ha innehåller ovanligt många olika biotoper för att
vara ett så förhållandevis litet område. Det finns granskog, tallskog, björkskog,
alskog och aspskog. Markens fuktighet varierar från torr till blöt med alla
varianter däremellan. Näringstillgången varierar från mycket bördig till svag och
näringsfattig mark. Det finns söderlägen med solexponering och norrsluttningar
med ständig beskuggning. Genom området rinner även Sandbäcken där det finns
både öring och bäckröding. Just miljövariationen är i sig ett stort naturvärde
genom att det skapa förutsättningar för många olika växt- och djurarter. Förutom
naturvärdena finns även en del kulturspår från gruvbrytning och odling.
Berggrunden i området består av granit och/eller sur metavulkanit. En
förkastningszon går även genom området men detta är inget som märks i
terrängen idag. Regionen är intressant för malm vilket kanske kan förklara de
gamla spåren från gruvbrytning.
Det finns goda möjligheter att utveckla områdets upplevelsevärde för besökare av
olika slag och för användning i skolans undervisning. Med en anpassad skötsel
kan värdet för rekreation och utbildning utvecklas i samklang med att naturvärden
och den biologiska mångfalden utvecklas.
SYFTEN
Syftet med naturreservatet är att:
 bevara ett tätortsnära naturområde med höga sociala, biologiska och
pedagogiska värden.
 genom anläggning av stigar och rastplats med information, göra det enkelt
för besökare att ta del av områdets karaktärsdrag och
upplevelsemöjligheter.
 på längre sikt bevara och öka områdets naturvärden och den biologiska
mångfalden genom att skydda och utveckla naturen i området enligt
skötselplanen.
Syftet uppnås genom:
 föreskrifter som undantar området från skogsbruk och annan verksamhet
som inverkar negativt på områdets naturvärden och upplevelsevärden.
 skötsel enligt skötselplanen som syftar till att bevara och utveckla
områdets naturvärden samt att tillgängliggöra det genom en stig, rastplats
och information.
För att kontrollera att syftena uppnås ska uppföljning göras av skötselplanens
kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus.

SKÄL FÖR BESLUTET
 Området är av intresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § första
stycket miljöbalken.
 Området har genom sitt tätortsnära läge en stor betydelse för rekreation och
friluftsliv.
 Området har en stor variation av biotoper som skapar förutsättningar för en hög
biologisk mångfald.
 Området har höga pedagogiska värden genom sitt tätortsnära läge och närhet till
Bjursås skola som använder området som skolskog.
Avvägning mellan allmänna och särskilda intressen
Området är av stort allmänt intresse genom sitt tätortsnära läge och den
variationsrika naturen. Det tätortsnära läget gör området tillgängligt för det rörliga
friluftslivet och skolan för sin pedagogiska verksamhet. Den stora
miljövariationen skapar förutsättningar för en hög biologisk mångfald. Områdets
värden och naturreservatets syften är sådana att de kräver ett långsiktigt skydd för
att bevaras och utvecklas.
Föreskrifterna är anpassade till naturreservatets syften och värden. De är främst
avsedda att begränsa skador på mark samt växt- och djurliv. Vid en avvägning
mellan enskilda och allmänna intressen i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken
finner Falu kommun att föreskrifterna inte går längre än vad som krävs för att
syftet med skyddet ska tillgodoses.

RESERVATSFÖRESKRIFTER
Föreskrifterna gäller utöver annan lagstiftning.
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden
1 § Inom naturreservatet är det förbjudet att:
1. avstycka fastighet eller tomt
2. gräva, schakta, dämma, muddra, anordna upplag eller på annat sätt
skada/påverka mark och vatten
3. uppföra helt ny byggnad eller anläggning på mark eller i vatten som inte är
avsedd för friluftslivets behov
4. uppföra mast eller antenn
5. sprida gödsel, aska, kalk eller bekämpningsmedel
6. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
7. dra fram mark-, vatten- eller luftledning
Punkten 1:5 och 1:6 innebär att bestämmelserna i 29 § skogsvårdslagen samt
skogsstyrelsens föreskrifter om bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande
av skadad skog ej ska gälla inom naturreservatet. Uppkommer insektsskador på
skog i anslutning till naturreservatet som följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits inom reservatet ska frågan om ersättning bedömas
enligt skadeståndsrättsliga regler.
Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelser för fastighetsägare
och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla visst intrång
2 § Ägare och innehavare av särskild rätt skall tåla att följande anordningar utförs
och att följande åtgärder vidtas:
1. utmärkning enligt svensk standard SIS 03 15 22 av reservatet, underhåll av
vandringsstigar och uppsättning av informationstavlor eller andra anordningar
för friluftslivet
2. utförande av åtgärder enligt fastställd skötselplan
3. undersökningar av markslag, landskapselement, växt och djursamhällen samt
arter

Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om allmänhetens rätt att
färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet
3 § Det förbjudet inom naturreservatet att:
1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom att
borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar eller block
2. skada växande, döda, stående eller liggande träd och buskar
3. insamla växter och ryggradslösa djur i annat syfte än utbildning eller
forskning. Det är tillåtet att plocka blommor, bär eller matsvampar för eget
bruk.
4. framföra motordrivet fordon med undantag för körning med snöskoter vid
spårning för skidspår på markerad stig på beslutskartan
5. rida utanför markerad stig enligt beslutskartan. Ridning är ej tillåtet i skidspår.
6. elda på annan än anvisad plats
7. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
Föreskrifterna under 1-3 §§ utgör inget hinder för de åtgärder som behövs vid
skötsel och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose ändamålet med
reservatet.
D. Skötsel och förvaltning
Med stöd av 3 § förordning om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer Falu
Kommun skötselplanen för reservatets långsiktiga skötsel. Naturvårdsförvaltare
ska vara Falu Kommun i Dalarnas län.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Området har länge använts som skolskog av Bjursås skola och skolan
uppmärksammade i slutet av 2006 miljönämnden på dess höga biologiska och
pedagogiska värden. Efter att miljönämnden gjort en egen bedömning av områdets
värden kontaktades Egendomsnämnden vid Svenska Kyrka för att diskutera en
möjlig väg att bevara området.
Miljönämnden och Egendomsnämnden kom 2009 fram till en gemensam lösning
som innebar att området skulle kunna bli ett kommunalt naturreservat.
I juni 2009 tog miljönämnden fram ett förslag på beslut med föreskrifter och
skötselplan som skickades ut på remiss till sakägare och andra intressenter.
I september 2009 tog miljönämnden fram ett slutligt förslag till föreskrifter och
skötselplan.

ÖVRIGT
Detta beslut har fattats av Kommunfullmäktige i Falu Kommun § 138, 2009-1008.
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling och i Dala-Demokraten och
Falu-Kuriren i enlighet med 27 § förordningen om områdesskydd m.m. enligt
miljöbalken.
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Dalarnas län genom skrivelse till
Falu Kommun, enligt anvisningar i bilaga 4.
Falu kommun kan med stöd av 7 kap 7 § medge dispens från föreskrifterna för
naturreservatet om det finns särskilda skäl.
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BILAGA 1

