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Länsstyrelsen

Örebro län
Hans Ljungkvist

Enligt sändlista

Direkt: 019- 19 39 02
hans.lj ungkvist @t.lst.se
Fax: 019- 19 30 JO

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter
angående bildande av naturreservatet Viken i
Askersunds kommun

BESLUT
Det område som utgör av del av fastigheten Viken 1:3 i Lerbäcks socken i
Askersunds kommun och som framgår av bifogade beslutskarta, skall av
skäl som anges i detta beslut särskilt skyddas. Länsstyrelsen förklarar därför
med stöd av 7 kap. 4 § ntiljöbalken (1998:808) området som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Viken.

FÖRESKRIFTER OCH ÖVRIGA BESTÄlviMELSER
För att tillgodose syftet med natwTeservatet förordnar länsstyrelsen med
stöd av miljöbalken att följande föreskrifter och övriga bestämmelser skall
gälla beträffande området.

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöb a lkeo, om vad a lJ mänheten ha r· att
iaktta inom reservatet
Utöver förskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud
gälla att:
l. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar
2. bed1iva insamling av mossor, lavar, vedlevande svampar samt
insekter eller andra evertebrater
3. göra upp eld
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4. anordna snitslade spår
Ovanstående förskrifter skall inte utgöra hinder för utförande av
miljöövervakning eller natwinventering beställd eller godkänd av
länsstyrelsen.
Länsstyrelsen kan ge tillstånd till viss insamling av växter, vedlevande
svampar och evertebrater om så behövs för vetenskapliga syften eller för
utförande av natutinventering.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, även om de
överklagas.
Inskränkning och intrång i markägares och annan sakägares rätt att
förfoga över fastighet inom reservatet enligt 7 kap. 5 och 6 §§
miljöbalken

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författnin gar skall förbud
gälla att:
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
2. anlägga väg eller stig
3. dra fram mark eller luftledning
4. uppföra byggnad eller annan anläggning
5. utföra något slag av skogsavverkning, även gallring eller röjning, så
eller plantera träd, upparbeta, samla ihop, föra bort eller bränna
vindfällen eller andra döda träd eller träddelar
6. uppförajakttom, utföra siktröjningar, stödutfodra vilt, uttransportera
faiit vilt annat än med fordon som inte ger skador på mark och
vegetation.
Förbuden enligt punktema 2, 4 och 5 skall inte utgöra hinder för anläggande
och underhåll av gångstig i enlighet med fastställd skötselplan.
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken, förpliktas tåla att de
åtgärder vidtages inom naturreservatet som framgår av tiU detta beslut fogad
skötselplan.
Föreskrifterna ovan gällande allmänheten gäller även markägare och
innehavare av särskild rätt.
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Förva ltning
l. Syftet med skötseln är att främja områdets fortsatta utveckling mot
naturskog och att i lämplig omfattning göra det tillgängligt för
allmänheten .
2. Länsstyrelsen beslutar om vad som skall gälla om skötseln av
reservatet genom att fastställa till beslutet fogad skötselplan.
3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med Naturvårdsverkets
anvisningar (SIS 03 1522).
4. Förvaltare av naturreservatet är Länsstyrelsen.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Förekomsten av kär] växter och svampar i dalgången vid Viken har
dokumenterats under en följd av år sedan mitten av 1980-talet av Karl
Gustaf Nilsson, Åsbro. Denne överlämnade 1994 till Länsstyrelsen en
beskrivning av området med en sammanställning av fynduppgifter.
Länsstyrelsen bedömde då att områdets naturvärden motiverar en
reservats bildning.
1994 avgränsades delar av dalgången som nyckelbiotoper av
skogsvårdsstyrelsen. Åren därefter fattade skogsvårdsstyrelsen beslut om
inrättande av två biotopskydd på c:a l hektar vardera, vilka delvis
sammanfaller med de nämnda nyckelbiotoperna.
Naturskyddsföreningen i Örebro län bidrog 1998 med ytterligare botaniska
och skogsbiologiska uppgifter och framhöll i brev till skogsvårdsstyrelsen
och Länsstyrelsen att dalgången i sin helhet har höga naturvärden och borde
skyddas. Därefter lät Länsstyrelsen göra en preliminär reservatsavgränsning
med beskrivningar av delområden . Samtidigt pågick av och till under slutet
av 1990-talet galllingsavverkrtingar i begränsad omfattnjng i områdets norra
del.
Länsstyrelsen tog 2001 kontakt med berörda markägare, informerade dem
om dalgångens naturvärden och tog upp frågan om eventuell
reservatsbildning. I slutet av året träffades ett avtal med en av markägarna
om reservatsbildning av dalgångens norra del.
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Ett förslag till detta beslut harremissbehandlats av Länsstyrelsen. Samtliga
remissvar har varit tillstyrkande.

BESKRIVN1NG AV OMRÅDET
Området består av en djup sprickdal med branta sidor till stön·e delen täckt
av gammal barrblandskog med inslag av lövträd, särskilt asp. Dalens västra
sida stupar mycket brant och är till stora delar knappast tiiJgänglig för
normalt skogsbruk.
De plana delarna av dalbottnen har varit ängsmark, så även i dalens trånga
övre del. Ängsmarken är sedan länge under igenväxning men har kvar sin
utplanade karaktär med uppgrundade tegdiken, grästorv och gles förekomst
av hävdgynnade kärlväxter. En gammal uppdonad körväg gär längs bal va
höjden av östra dalsidan.
Som helhet är området måttligt påverkat av avverkningar och skötsel under
senare decennier. selektiva avverkningar har förekommi t långt tillbaka,
främst i form av kol vedhuggning. Beståndskontinuiteten för området i stort
måste ändå anses spänna över en mycket lång tid.
Flera av de ingående skogsbestånden har en ålder klart över den normala
högsta åldern hos kringliggande jämförbar skog. Delar av den
svårtillgängliga västsidan består av naturskog. Fläckvis finns
tikbergspåverkan på vegetationen med arter som skogslind, skogstry, hassel,
underviol och trolldruva.
Mängden död ved är förhållandevis stor och förekommer i både yngre och
äldre nedbrytningsstadier. Genom topografin, läget och skogens slutenhet
prliglas mikroklimatet av en stabilt hög luftfuktighet. Trl:idens
hänglavsamhällen är väl utvecklade och utan jämförelse med traktens övriga
barrskogar. Pågående naturlig trädmortalHet och naturliga störningar i liten
skala verkar för en fortlöpande bildning av död ved i olika former.
Som en följd av de uppräknade egenskaperna är kryptogamfloran
överhuvudtaget påfallande med en i synnerhet artrik förekomst av
vedlevande svampar. Fram till nu finns uppgifter om drygt 50 arter tickor.
Totalt sett har det gjorts noteringar av 12 rödlistade arter och 45 arter.som
betecknas som indikatorer på höga naturvärden. Som exempel på rödlistade
arter kan nämnas aspgelelav, vedtrappmossa, veckticka, vit vedfingersvamp,
gropticka, kandelabersvamp, kristallticka och gräns ticka.
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UPPGIFTER OM NATURRESERV ATET
Naturreservatets benämning: Viken
Objektsnwnmer: (1802104)
Kommun: Askersund
Församling: Lerbäck
Fastighet: Viken l :3
Areal: 12,7 hektar varav 11,4 hektar produktiv skogsmark
Markägarkategori: E nski ld
Område av riksintresse för naturvård: Reservatet ingår i område
Tisarförkastningen
Lägesbeskrivning: 2,5 km sydost om Åsbro
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen

SKÄL FÖR BESL1ITET
Det aktuella området förklaras som naturreservat med syftet att bevara
biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer samt äterställa värdefulla
livsmiljöer för skyddsvärda arter.
Genom att området förklaras som naturreservat ges förutsättni ngar för fri
utveckling av ett relatjvt opåverkat banskogsområde i riktning mot
naturskog. Därmed främjas ekologiska processer och organismer som
saknas eller missgynnas i jämförbar brukad skog.
Naturvärdena som nännare beskrivs ovan är sådana att de kräver ett
omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta
skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat.
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Det är av stor betydelse för syftet med reservatet att mänsklig påverkan
inom reservatsområdet sker efter bestämda riktlinjer, varför inskränkningar i
allemansrätt och långtgående restriktioner av pågående markanvändning är
nödvändiga.

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.)

Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Gerd Engman jämte ledamöterna Sören Gunnarsson, Sören
Larsson, Annica Eriksson, Mats Sjöström, Margareta Karlsson, Raul Björk,
Erik Johansson, Ola Karlsson, Sonja Cederlöf, Lennart Eliasson, Bo
Rudolfsson, Peter Pedersen och Olof Johansson.
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog naturvårdsdirektör Magnus
Eklund, länsassessor Christina Hjulström samt föredraganden
avdelningsdirektör Hans Ljungkvist

v~/;~
/J-Hans Ljuogkvi~( .

7 (9)
Länsstyrelsen

Örebro län

BESLUT
2002-09-13

SKÖTSELPLAN FÖR
NATURRESERVATET VIKEN
Allmän målsättning
Anordningar vid jakt
Anordningar för besökare
Tillsyn
Uppföljning
Finansiering av förvaltningen
Beslutskarta l skötselplanekarta

Dnr: 5112-00375-2001

8 (9)

!dinsstyrelsen
Orebrolän

BESLUT
2002-09-13

Dnr: 5112-00375-2001

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET VIKEN

ALLMÄN MÅLSÄTINING
Skogen i reservatet skall ha fri utveckling. Det innebär att inga skogliga
eller biotopvårdande åtgärder skall vidtas överhuvudtaget. Naturliga
processer skall tillåtas råda så att området utvecklas i riktning mot
natursko g. Därmed menas att småskaliga naturliga stömjngar och
interndynamik skapar och upprätthåller en variationsrik struktur och hög
beståndsålder utan särskilda skötselåtgärder.
Om skador av större omfattning inträffar genom brand eller stormfällning
som i sin tur kan vålla skada genom insek'tSangrepp på grannfastigheter,
skalJ eventuella åtgärder i reservatet tas upp till prövning.
Reservatet skall göras tillgängligt för besökare i lämplig omfattrting.

ANORDNINGAR VID JAKT
I samband med älgjakt som kan inbegripa reservatsområdet är det inte
tillåtet att där uppföra jakttorn eller utföra siktröjningar. Markeringar i
terrängen skall vara temporära och möjliga att avlägsna efter jakten. Det är
heJler inte tillåtet att stödutfodra vilt.

ANORDNINGARFÖRBESÖKARE
Stig och gångväg
En befintlig äldre körväg längs dalgångens östra sida bör i första hand
användas. Den skall visas på informationstavla men behöver inte markeras i
terrängen.
En stig skall ställas i ordning mellan. reservatets parkeringsplats och
ovannämda körväg. Stigen skall markeras med orange fa.rgmarkeringar på
träd.
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Parkeringsplats
En parkeringsplats dimensionerad för 3-4 personbilar skall iordningställas
intill den skogsbil väg som går i nordsydlig riktning öster om reservatet.

Informationstavla, hänvisningsskyltar och reservatsgränsmarkeringar
Dessa anordningar skall sättas upp enligt markeringar på skötselplanekartan.

Vägvisning
En skylt skall sättas upp för vägvisning från allmän väg till
parkeringsplatsen.
TILLSYN
Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet.

UPPFÖLJNING
Ett program för uppföljning av reservatets syfte skall utarbetas av
länsstyrelsen.

FINANSIERING AV NATIJRV ÅRDSFÖRV ALTNINGEN
l. Arbetskostnader, entreprenad- och materielkostnader för
iordningställdena för besökare under år 2002 beräknas till c:a
15 000 kr.
2. Reservatets gränsmarkeringar bekostas av staten.
3. Kostnader för informationsfolder och informationstavla beräknas till
c: a 15 000 kr.
4. Årlig tillsynskostnad som omfattar underhåll av stig, skyltning samt
renhållning och underhåll av parkeringsplatsen kan inte anges då
dessa arbeten skall upphandlas.
5. Kostnader för uppföljningen beror på innehållet i
uppföljningsprogrammet samt tilldelade medel och kan för
närvarande inte anges.
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För kännedom till:
NV

RAÄ
Skogsvstyr
Natllr

Dispens frän reservatsföreskrifterna i Vikens
naturreservat, Askersunds kommun
Beslut
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken Heino T rei
cUspens från reservatsföreskrifterna för insamling av insekter, särskilt fjärilar
j Vikens reservat.
Ett beslut om dispens upphör att gälla, om den åtgärd som avses med
dispensen inte har påbö1jats inom två år eller avslutats inom fem år från den
dag då beslutet vann laga kraft.

Redogörelse för ärendet
Länsstyrelsen har i samband med bildandet av natuneservatet Viken 200209-13, fastställt vissa föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om vad
allmänbet och markägare har att ial<tta inom reservatet. Bland annat gäller
förbud att bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater.
Markägaren~

Heino Trei har tidigare bedrivit insamling av insekter i
området, och har ansökt om tillstånd att få fortsätta denna verksamhet.

Motivering
Inventering av insektsfaunan är av värde även för länsstyrelsens
övervakning och uppföljning av eventuella förändringar av faLman inom
reservatet. Länsstyrelsen gör bedömningen att insamlingsverksamheten inte
medför någon allvarlig störning på insektsbvet i reservatet och därmed inte
heller motverkar syftet med reservatet.

c~,,._ ~
Ge\dEntan
Eva Ekho1m Pehrson
f
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