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BESLUT 1 (2)

2020-05-11 Diarienummer: 511-6872-2020

Beslut om tillfälligt tillträdesförbud i naturreservatet 
Tvärstupet i Borlänge kommun

Beslut
Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutar med stöd av 7 kap. 5 § sista stycket, och 30 § i 
Miljöbalken (1998:808) att det är förbjudet för allmänheten att under tidsperioden 12 maj-
31 juli 2020 röra sig inom reservatets gränser. Beslutet kompletterar tidigare 
naturreservatsbeslut från 1976-03-15 med dnr 11.131-826-74. Skyltar med denna 
information kommer att placeras ut i anslutning till reservatets gräns samt de stigar som 
leder till reservatet. 

Motiv
Området utgör häckningsplats för pilgrimsfalk. All vistelse i bergsbranterna eller 
intilliggande områden i boets närhet utgör ett hot mot fåglarnas reproduktion. 
Att hela, inte bara en del av reservatet, omfattats av tillträdesförbudet grundar sig på 
följande bedömning. De ytor där besökare inte riskerar att störa fåglarna är så små, och 
svåra att nå, att den arbetsinsats som krävs för att märka ut denna del inte motsvarar 
nyttan. 

Kungörelse och överklagan
Beslutet kungörs på det sätt som gäller för författningar i allmänhet. Beslutet kommer 
dels att kungöras i ortstidning, dels i länets författningssamling. 
Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse var införd i ortstidning.
Beslutet kan överklagas till Regeringen, Miljö- och energidepartementet, se bilaga 2.

I handläggningen av detta ärende har enhetschef Jemt Anna Eriksson och 
naturvårdshandläggare Jonas Bergstedt deltagit, den sistnämnda föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Bilagor
Bilaga 1 Information om hur beslutet överklagas

Sändlista 
Borlänge kommun
Naturvårdsverket
Stora Tuna viltvårdsområde
Norr Romme samfällighetsförening
Dalarnas Ornitologiska Förening
Svenska Naturskyddsföreningen, Dalarnas kansli

För information om hur Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar personuppgifter, se 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd


                                               Bilaga 1

Hur man överklagar hos Regeringen
Den som vill överklaga ska skriva till Regeringen. Överklagandet ska dock skickas 
eller lämnas till Länsstyrelsen. Postadressen är Länsstyrelsen, 791 84 FALUN. 
Besöksadressen är Åsgatan 38 i Falun.

Överklagandet måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
beslutet kungjorts i ortstidning. Annars kan överklagandet inte prövas.

Överklagandet ska innehålla
* vilket beslut som överklagas, till exempel genom att ange ärendets diarie-nummer 

511-6872-2020,

* varför klaganden anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt,

* hur klaganden vill att beslutet ska ändras.

Klaganden ska även ange
* namn, adress och telefonnummer.

Överklagandet ska vara undertecknat av klaganden. Om ombud anlitas kan i stället 
ombudet underteckna överklagandet. I så fall ska fullmakt för ombudet sändas med.

Handlingar eller annat som klaganden anser stöder överklagandet bör sändas med.

Överklagandet prövas av Regeringen. Om Länsstyrelsen inte ändrar sitt beslut som 
klaganden begär och överklagandet kommit in i rätt tid kommer det att sändas över till 
Miljödepartementet.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Länsstyrelsen, telefon 010-225 00 00.
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