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Syftet med reservatet är att skydda ett naturskogsområde 
samt en hydrologiskt (läran om vattnet på jordens 
landområden) opåverkad och säregen myr. Områdets 
växt- och djurliv ska skyddas och då särskilt den sällsynta 
floran av mossor, lavar och svampar. En gynnsam beva-
randestatus ska upprätthållas för de arter och naturtyper 
som har angivits för området enligt art- och habitat-
direktivet (om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och 
växter). 
Området ska så långt möjligt vara tillgängligt enligt alle-
mansrättsliga principer för naturupplevelser och natur-
studier. Vid eventuell konflikt mellan friluftsliv och hotade 
arter ska naturskyddets intressen ges företräde. Syftet 
med naturreservatet ska uppnås genom att skogen undan-
tas från skogsbruk och i stort sett får utvecklas fritt samt 
att inga anläggningar eller byggnader ska tillkomma i re-
servatet. För att gynna lövträd får vissa naturvårdande 
åtgärder vidtas, som frihuggning eller naturvårdsbränning. 
Naturreservatet ska skyddas från negativ påverkan av 
hydrologin. 
 
Bestämmelser 
Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författ-
ningar är det förbjudet att: 
 
1. Avverka eller skada träd och buskar eller utföra annan 

skoglig åtgärd såsom markberedning eller plantering 
2. Ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. 
3. Gräva, spränga, schakta, dika, dikesrensa, utfylla, 

tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning 
4. Bedriva jakt på skogshöns 

5. Framföra motordrivet fordon, annat än traktor, ter-
rängskoter eller lätt terrängvagn vid uttransport av 
fällt vilt. 

6. Anlägga väg eller anordna upplag. 
7. Uppföra byggnad, mast eller annan anläggning, 
8. dra fram mark- eller luftledning. 
9. Kalka, använda kemiska bekämpningsmedel eller göd-

selmedel 
10. Införa för området främmande djur- eller växtarter. 
11. Sätta upp skylt, plakat, affisch eller liknande anord-

ning.  
12. Utan Länsstyrelsens tillstånd anlägga stig. 
 
Upplysningar 
I reservatet gäller också övriga bestämmelser till skydd för 
naturmiljön. Bland dessa kan nämnas följande: 
 
□ Terrängkörningsförbudet i terrängkörningslagen. 

□ Fridlysningsbestämmelserna. Alla vilda fåglar och 
däggdjur samt deras ägg ungar och bon är fredade 
enligt jaktlagen. Vissa andra växt- och djurarter är 
fridlysta enligt 8 kap miljöbalken och artskyddsförord-
ningen. 

□ Bestämmelserna jaktlagen. Hundar får inte under tiden 
1 mars - 20 augusti löpa lösa i marker där det finns vilt. 
Under övrig tid ska hunden hållas under sådan tillsyn 
att den hindras från att driva eller förfölja vilt, när den 
inte används vid jakt. 

□ Området ingår i Natura 2000 nätverket och därför gäller 
tillståndsplikt för åtgärder som på ett betydande sätt 
kan påverka naturmiljön enligt miljöbalken. 


