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Beslut 

Bildande av naturreservat 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett 
område av del av fastigheterna Rombohöjden 3:4, Rombohöjden 2:9 och 2:10 
i Hällefors kommun som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som 
framgår av kartan i detta beslut och som slutligen märks ut i fält. 

Naturreservatets namn ska vara Kittelmyren. 

Föreskrifter för naturreservatet 

För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om rätten att 
färdas och vistas samt om ordningen i övrigt i naturreservatet

 Det är förbjudet att 

1. borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada 
berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller 
block, 
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2. framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten 
bilväg, 

3. fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående 
eller omkullfallna träd och buskar,  

4. elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av 
reservatsförvaltaren tillhandahållen ved, 

5. skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter 
såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar, 

6. cykla förutom på vägar och anvisade cykelleder, 
7. rida förutom på vägar och anvisade ridleder,  
8. medvetet störa djurlivet 
9. utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller 

svampar 
10. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, 

eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår 
11. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad 

tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande, 
12. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar 

eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, 
fångst eller annan påverkan på naturmiljön 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 18 
november 2019. 

Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även 
om de överklagas. 

Beslut med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen. 
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