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BILDANDET AV NATURRESERVATET ROTTNEBYSKOGEN I 

FALU KOMMUN 

 
 
 
BESLUT 
 
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Falu Kommun det 
område som framgår av bifogad beslutskarta, bilaga 2, och med de gränser som 
slutligen utmärks i fält som naturreservat. 
 
Reservatets namn skall vara Rottnebyskogen. 
 
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.  
 
 
BESKRIVNING AV OMRÅDET  
 
Rottnebyskogen är ett skogsområde som är beläget i direkt anslutning till 
tätortsbebyggelsen i östra delen av Falun i Dalarnas län, se bilaga 1. Skogen ligger 
på torr moränmark i höjdläge väster om sjön Hosjön. Berggrunden i området 
utgörs av Leptitformationen: sura metavulkaniter. Området tillhör 
bergsmansgården Rottneby och det är på gamla kartor från 1650-talet och 1882 
redovisat som skogsmark. Skogen är talldominerad med bestånd av olika ålder 
och med en ur Faluperspektivet hög andel gammal skog. Det finns enstaka 
kulturlämningar inom skogsområdet.  
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SKÄL FÖR BESLUTET 
 

� Området är av intresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kapitlet 6 § första 
stycket miljöbalken. 

� Området ingår i gällande fördjupade översiktsplan, Falu Kommun - Fördjupning 
för Falu tätort (antagen av kommunfullmäktige 1994-06-16), i ett större område 
som redovisas som utredningsområde (U4) med värden för rekreation och 
jordbruk och som innehåller naturvärden.  
 

Rottnebyskogen är ett talldominerat skogsområde med skog av hög ålder som har 
stora och utvecklingsbara biologiska värden ur det lokala och även ur det 
regionala perspektivet för både växt- och djurliv. Den hyser skyddsvärda arter 
som tallticka (Phellinus pini, regionalt hotad), reliktbock (Nothorhina punctata, 

VU, dvs. sårbar enl. ”Rödlistade arter i Sverige”) och laven Bryofagus gloeocapsa 
(regionalt hotad). Området är naturskönt och välbesökt och har stor betydelse för 
det rörliga friluftslivet i form av promenader, skolbesök och 
föreningsverksamhet. Det finns gångvägar, upptrampade stigar och rastplatser i 
området. 
 

De främsta hoten mot bevarandevärdena är slutavverkning. För att säkerställa och 
utveckla den biologiska mångfalden i området krävs att skogen undantas från 
produktionsinriktat skogsbruk och får utvecklas enligt skötselplanen mot ökad 
biologisk mångfald och för det rörliga friluftslivet. Området bör skyddas som 
naturreservat då bevarandet av värdena inte kan förenas med produktionsinriktat  
skogsbruk enligt hänsynsnivån i skogsvårdslagen. 
 
 

SYFTEN 
 
Det ena syftet med reservatet är att bevara och öka den biologiska mångfalden 
genom att dels bevara och utveckla en talldominerad barrskog av hög ålder och 
dels att utveckla andra delar av området mot större åldersvariation och ökat inslag 
av lövträd. De regionalt hotade och nationellt rödlistade arter som finns i området 
ska kunna fortleva. Det andra syftet med reservatet är att tillgodose det rörliga 
friluftslivets behov av ett lättillgängligt, tätortsnära skogsområde med en 
variationsrik natur. 
 

Bevarandet och ökandet av den biologiska mångfalden ska prioriteras vid skötseln 
av de yttäckande skötselområdena samtidigt som friluftslivsaspekterna ska 
prioriteras i anslutning till nätverket av markerade gång-, rid- och cykelvägar och 
vid övriga anordningar för det rörliga friluftslivet.  
 

Syftena ska nås genom att: 
 

� Den äldre talldominerade skogen skyddas mot produktionsinriktat skogsbruk och 
utvecklas för att öka den biologiska mångfalden 

� Delområden utvecklas mot en större åldersvariation och ökad lövinblandning  
� Stigar och friluftslivsanordningar iordningställs 
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För att kontrollera att syftena uppnås ska uppföljning göras av skötselplanens 
kvalitetsmål och gynnsam bevarandestatus.  
 
 
 
 
RESERVATSFÖRESKRIFTER 
 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i 
rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet 
 
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att  
 
1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning 
2. avstycka fastighet eller tomt 
3. anlägga väg, led eller parkeringsplats  
4. anlägga mark- eller luftledning utanför befintliga ledningsgator 
5. uppföra mast eller antenn 
6. uppföra stängsel eller annan hägnad 
7. bedriva täktverksamhet 
8. borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller anordna upplag 
9. dika 
10. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart 
11. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller annan växtnäring 
12. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar  
13. framföra motordrivet fordon i terrängen 
14. jaga 
15. uppföra jakttorn och röja skjutgator 
 
Punkten A11 och A12 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. 
 
 
B. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktigas 
med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken att tåla visst intrång inom reservatet 
såsom 
 
1.  utmärkning enligt svensk standard SIS 03 15 22 av reservatet, underhåll av  
 vandringsstigar och uppsättning av informationstavlor 
2.  utförande av åtgärder enligt fastställd skötselplan  
3.  undersökningar av markslag, landskapselement, växt och djursamhällen 
 samt arter. 
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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. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning exempelvis genom 
att borra, måla, mejsla eller på annat sätt skada berghällar block eller 
levande och döda träd  

2. skada växande eller döda, - stående eller ikullfallna, - träd och buskar  
3. gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar 
4. framföra motordrivet fordon i terrängen 
5. cykla eller rida på annat än på härför markerade leder  
6. elda på annat än anvisad plats 
7. parkera motorfordon eller uppställa husvagn, husbil eller släpvagn annat 

än på anvisad plats 
8. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 

 
Utan tillstånd från Falu Kommun är det inte tillåtet att 
 

1. sätta upp orienteringskontroll el. dyl som ska sitta uppe mer än tre veckor 
 
Föreskrifterna under punkterna A till C utgör inget hinder mot de åtgärder som 
behövs vid skötsel och förvaltning av reservatet samt för att tillgodose ändamålet 
med reservatet. Föreskrifterna utgör heller inget hinder mot åtgärder som krävs för 
normalt vägunderhåll eller normalt underhåll av ledningar/ledningsgator. 
 
Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheten när de inte utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten. 
 
 
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 
 
Skyddet av Rottnebyskogen initierades efter en bred opinionsyttring av SNF:s 
skogsgrupp i december 1997 då både Länsstyrelsen i Dalarna och Falu Kommun 
tillskrevs för att få området skyddat sedan en avverkningsanmälan hade inlämnats 
till Skogsvårdsstyrelsen. Falu Kommun meddelade vid det tillfället Länsstyrelsen 
att kommunen saknade resurser för en kommunal reservatsbildning. Under de 
följande åren togs flera kontakter mellan kommunen, Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverket. 2000-02-29 underrättade Länsstyrelsen kommunen om att 
Naturvårdsverket gett klartecken till att delfinansiera ett bildande av ett 
kommunalt naturreservat. Kommunstyrelsen i Falu Kommun gav i beslut § 249, 
2000-11-28, miljönämnden i uppdrag att påbörja utredningen av en 
naturreservatsbildning för Rottnebyskogen. I samma beslut hemställde 
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kommunstyrelsen till Länsstyrelsen att interimistiska skyddsföreskrifter skulle 
meddelas för en tid av tre år för att hindra delar av den avverkning som återigen 
anmälts till Skogsvårdsstyrelsen 2000-10-27. Länsstyrelsen i Dalarnas län beslöt 
2000-12-07 om interimistiskt skydd för de äldsta bestånden i området. Falu 
Kommun har genom stadsbyggnadskontorets och miljökontoret därefter berett 
ärendet inför en kommunal naturreservatsbildning.  
 
Sedan Falu Kommun under en tid förgäves försökt få kontakt med den störste 
markägaren i området beslöt Kommunstyrelsen i § 53 2003-03-04 att förelägga 
markägare och innehavare av särskild rätt att inkomma med synpunkter på förslag 
till beslut för bildandet av naturreservatet Rottnebyskogen och ett preliminärt 
förslag till skötselplan, samt att inkomma med ersättningsanspråk. I samma 
paragraf fattades det också beslut om att skicka ut förslagen på samråd/remiss. 
Inkomna synpunkter redovisas i ”Redogörelse för föreläggande och 
samrådsremiss av Förslag till beslut om bildandet av naturreservatet 
Rottnebyskogen i Falu kommun”, bilaga 4. Det har inte inkommit några 
synpunkter från sakägare eller innehavare av särskild rätt som påverkar beslutet. 
Ändringar har dock gjorts i förslaget till beslut och i skötselplanen utifrån de 
synpunkter som andra instanser lämnat i remissen.  
 
 
ÖVRIGT   
 
Reservatsbildningen är förenlig med bestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken 
och med den för området gällande översiktsplanen. 
 
Detta beslut har fattats av Kommunfullmäktige i Falu Kommun § 203, 2003-11-
27. Beslutet träder i kraft den 2003-02-20 eller, i det fall beslutet överklagas, den 
senare tidpunkt när beslutet vinner laga kraft. 
 
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, på anvisningar i bilaga 5. 
 
 

Bilagor   

Bil 1  Översiktskarta   
Bil 2  Beslutskarta   
Bil 3  Skötselplan  
Bil 4  Redogörelse för föreläggande och samrådsremiss av förslag till beslut… 
Bil 5  Hur man överklagar  
   
 


