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RESERVATSFÖRESKRIFTER FÖR KÄLLARBERGET 
 
A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken angående inskränkning i 

rätten att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar reservatsområdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden såsom att gräva, spränga, 
muddra, schakta, plöja, dämma, nydika, underhållsrensa dike, 
skyddsdika eller på annat sätt föra bort vatten, utfylla, tippa, 
markbereda, bryta stubbar eller utföra annan markbearbetning med 
undantag för: 

  - åtgärder vid underhåll av vägar (inklusive vägdiken) och ledningar, 
  
2. uppföra byggnad eller anlägga väg, parkeringsplats, stig, spång, mast 

eller annan anläggning eller anordning, 
 
3. dra fram ny mark- eller luftledning eller ledning i vatten, 
 
4. framföra motordrivet fordon med undantag för:  
  - körning på vägar och parkeringsplatser, 
  - körning vid tillsyn och underhåll av ledningar, 
  - körning med mindre fordon för uttransport av fällt klövvilt, 
 
5. anordna upplag, 
 
6. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
 
7. tillföra kalk, växtnäringsämnen eller andra ämnen,  
 
8. sätta upp eller upplåta plats för skylt eller liknande, med undantag för 
  - skyltning av ledningar, 
 
9. avverka, röja, så, plantera eller utföra annan skogsbruksåtgärd, eller på 

annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar, med 
undantag för:  

  - åtgärder vid underhåll av vägar (inklusive vägdiken) och ledningar, 
 
10. sätta upp saltsten eller utfodra vilt med undantag för: 
  - stödåtgärder för hotad eller missgynnad art som utförs på uppdrag 

av reservatsförvaltaren,  
 
11. införa för trakten främmande växt- eller djurart/ras med undantag för:  
  - tamboskap i samband med beteshävd, 
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12. bedriva jakt med undantag av jakt på mink samt eftersöksjakt på 
skadat vilt. 

 
Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även 
markägare och innehavare av särskild rätt med undantag för åtgärder som 
är nödvändiga för att kunna bruka och sköta reservatsområdet eller för att 
kunna utöva sin särskilda rätt, t.ex. den jakt som är tillåten i reservatet. 
 
 
B.  Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken angående förpliktelser för 

ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst 
intrång 

 
Ägare och innehavare av särskild rätt ska tåla att följande anordningar 
utförs och att följande åtgärder vidtas: 
 
1. utmärkning av reservatets gränser, markering av stigar och leder samt 

uppsättning av informationstavla eller informationsskyltar som berör 
reservatet, 

 
2. anläggande och underhåll av parkeringsplats, stigar och leder, 

utsiktsplatser, fågeltorn, sittbänkar, eldstäder, vedförråd och andra 
anläggningar, enligt kartbilaga C, för att främja det rörliga friluftslivet, 

 
3. åtgärder för att främja biologisk mångfald, t.ex. naturvårdsinriktad 

avverkning, skapande av död ved, igenläggning av diken, uppförande 
av dämmen, enligt kartbilaga C,   

 
4. undersökningar av djur-, växt- och svamparter och andra 

naturförhållanden. 
 

 
C.  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad 

allmänheten har att iaktta inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
 
1. gräva, hacka eller på annat sätt skada jordytan, 
 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 

buskar,  
 
3. gräva upp växter, 

 
4. insamla mossor, vedsvampar eller lavar  
 
5. insamla eller föra bort insekter eller andra ryggradslösa djur,  
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6. medvetet störa djurlivet, 
 
7. elda eller grilla på annan än av reservatsförvaltaren särskilt 

iordningställd plats,  
 

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,  
 

9. framföra motordrivet fordon med undantag för: 
 - körning på vägar och parkeringsplatser,  
 
10. ställa upp motordrivet fordon, husvagn eller släpvagn eller liknande,  
 
11. sätta upp permanenta markeringar, skylt eller liknande eller göra 

inskrift, 
 
12. tälta längre tid än två dygn på samma plats, 
 
13. rida annat än på vägar 
 
14. utan kommunens tillstånd använda området för organiserade tävlings- 

eller övningsändamål, lägerverksamhet eller motsvarande, 
 
 
Ovanstående föreskrifter under punkterna A och C ska inte utgöra hinder 
för:  
 

- förvaltaren att genomföra de åtgärder som behövs för att tillgodose 
syftet med naturreservatet och som framgår av föreskrifter under B 
ovan, 

 
- genomförande av undersökningar av flora och fauna. För sådana 

undersökningar krävs dock kommunens godkännande och att 
resultatet rapporteras in till kommunen,  

 
- nödvändiga åtgärder i samband med brandbekämpning. 

 
Andra föreskrifter som gäller för området   
Området har ett utökat strandskydd 300 m i vattnet, på land gäller 100 m 
strandskydd enligt 7 kap 13-15 §§ miljöbalken. 
 
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för syftena med reservatet är bland annat:  
 
Fridlysta arter är skyddade enligt artskyddsförordningen (2007:845). 
 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950). 
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Körning med motorfordon i terrängen regleras i terrängkörningslagen 
(1975:1313) och terrängkörningsförordningen (1978:594). 
 
Sjötrafikförordningen (1986:300) reglerar trafik i och på vatten. 
 
Vattenskoterförordningen (1993:1053) samt Länsstyrelsen i Uppsala läns 
föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoterkörning 
och områden där vattenskoter får användas (beslut dnr 523-8320-06). 
 
Jaktlagen (1987:259) och jaktförordningen (1987:905). 
 
 
ÄRENDETS BEREDNING 
Ärendet aktualiserades av Fagervikens bygdegårdsförening i samband med 
planering av bebyggelse och upprättandet av en detaljplan vid Svartviken 
NO om Fagerviken. Föreningen kontaktade Upplandsstiftelsen för att 
undersöka möjligheterna att säkerställa det populära utflyktsmålet 
Källarberget som angränsade till området som skulle bebyggas. Tierps 
kommun fattade år 2009 ett principbeslut om att området skulle skyddas 
som kommunalt naturreservat med Upplandsstiftelsen som förvaltare av 
området. 
 
Upplandsstiftelsen har i samverkan med kommunen tagit fram underlag till 
skötselplanen. 
 
Förslag till reservatsbeslut och skötselplan remitterades 2016-10-04 till 
markägare, sakägare, berörda myndigheter och organisationer (se 
sändlista). Yttrande inkom från Lantmäteriet, Kustbevakningen, Havs- och 
vattenmyndigheten, Upplandsstiftelsen, Länsstyrelsen, Vattenfall, SGU, 
Sjöfartsverket, Försvarsmakten samt Trafikverket.  
 
 
BILAGOR 
2. Skötselplan 
A. Beslutskarta 
B. Översiktskarta, skala 1:100 000    
C. Förvaltningskarta, skala 1:5 000    
D. Skötselområdeskarta, skala 1:5 000   
 
  


