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Skötselplan för utvidgat område av 
naturreservatet Viken 
(Bilaga till Länsstyrelsens beslut 2006-12-08, dnr 5112-00375-2001)   
 
 
Allmän målsättning 
 
Skogen i reservatet skall ha fri utveckling. Det innebär att inga skogliga 
eller biotopvårdande åtgärder i skogsmiljöer skall vidtas överhuvudtaget. 
Naturliga processer skall tillåtas råda så att området utvecklas i riktning mot 
naturskog. Därmed menas att småskaliga naturliga störningar och 
interndynamik skapar och upprätthåller en variationsrik struktur och hög 
beståndsålder utan särskilda skötselåtgärder. 
 
Reservatet skall göras tillgängligt för besökare i lämplig omfattning. 
 
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 
heller inte tillåtet att stödutfodra vilt. 
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Anordningar för besökare 
 
Stigar 
En stigslinga är framröjd och uppmärkt i naturreservatet Viken enligt 
tidigare beslut (norra delen av ravinen). Den skall förlängas och även 
omfatta området för utvidgning (södra delen av ravinen).   
 
En sträcka av en befintlig äldre körväg längs dalgångens östra sida kan 
användas som del i stigslingan.  
 
Parkeringsplats 
Tidigare anlagd parkeringsplats för reservatet skall användas. 
 
Informationstavla och skylt 
En ny informationstavla skall göras som presenterar reservatet i dess helhet. 
Den skall anbringas på tavlan vid ovannämnda parkeringsplats. 
 
Reservatsgränsmarkeringar 
Dessa skall göras utifrån Lantmäteriets inmätning och gränsutsättning och 
för övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 
  
Tillsyn 
 
Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 
 
Uppföljning 
 
Ett program för uppföljning av reservatets syfte skall utarbetas av 
länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsens i Örebro län beslut med 
föreskrifter angående utvidgning av 
naturreservatet Viken i Askersunds kommun 
 
 
Beslut 
 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett 
område av fastigheten Viken 1:2 i Askersunds kommun som naturreservat. 
Reservatet har den avgränsning som framgår av beslutskartan och med de 
gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
Naturreservatet är en utvidgning av det av Länsstyrelsen år 2002 beslutade 
naturreservatet Viken (dnr: 5112-00375-2001).  
 
Syftet med naturreservatet 
 
Området förklaras som naturreservat med syftet att bevara biologisk 
mångfald och värdefulla naturmiljöer. 
 
Föreskrifterna för reservatet syftar till att bevara de värdefulla 
naturmiljöerna som består av en djup sprickdal, vattendraget Ängabäcken 
samt en äldre barrdominerad blandskog. Genom föreskrifterna skall även 
förutsättningar finnas för att skogen utvecklas vidare i riktning mot en artrik 
naturskog. 
 
Reservatsföreskrifter 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, att nedan angivna 
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturreservatet. 
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A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det 
förbjudet att: 
 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden 

2. anlägga väg eller stig 
3. dra fram ny 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. uppföra jakttorn, utföra siktröjningar, stödutfodra vilt, uttransportera 
fällt vilt annat än med fordon som inte ger skador på mark och 
vegetation. 

 
Förbuden enligt punkterna 2, 4 och 5 skall inte utgöra hinder för anläggande 
och underhåll av gångstig i enlighet med fastställd skötselplan. 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång   
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att 
följande åtgärder, enligt fastställd skötselplan, vidtas för att tillgodose syftet 
med reservatet: 
 

1. anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig 
2. uppsättning av informationstavlor och skyltar 
3. utmärkning av reservatets yttergränser  

 
Allt utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärd som utförs med stöd 
av föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren. 
 
C. Ordningföreskrifter enligt 7 kap. 30 § om rätten att färdas och vistas i 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att: 
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1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 
och buskar  

2. bedriva insamling av mossor, lavar, vedlevande svampar samt 
insekter eller andra evertebrater 

3. göra upp eld 
4. anordna snitslade spår. 

 
Förbudet enligt punkt 1 skall inte utgöra hinder för naturreservatets 
förvaltare att, i enlighet med fastställd skötselplan, anlägga och underhålla 
gångstig. 
 
Förbudet enligt punkt 2 skall inte utgöra hinder för utförande av 
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av 
länsstyrelsen.  
 
Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas. 
 
Ordningsföreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild 
rätt till marken.    
 
Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 22 januari 2007. 
 
Fastställande av skötselplan 
 
Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm, fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen. 
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Naturreservatets benämning: Viken 
Objektsnummer: RegDos-id 200 00 02 
Lägesbeskrivning: Ca 3 km SO om Åsbro 
Ekonomiskt kartblad: 9F8b 
Kommun: Askersund 
Församling: Lerbäck 
Fastigheter: Viken 1:2 
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Areal: Naturreservatet Viken enligt beslut 2002 är 11,9 hektar (varav 11,7 
hektar produktiv skogsmark). Området för utvidgning enligt detta beslut är 
10,3 hektar varav 10,0 hektar produktiv skogsmark).                   
Natura 2000: Viken SE0240157. Ingående habitat: 3260 Vattendrag med 
flybladsvegetation eller akvatiska mossor samt 9010 Västlig taiga. 
Markägarkategori: Staten  
Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 
 
Redogörelse för ärendet 
 
Utvidgningen enligt detta beslut ingick i det ursprungligen planerade 
reservatet vilket omfattade hela den ravin som sträcker sig genom de två 
fastigheterna Viken 1:3 och Viken 1:2. Det var dock inte möjligt att träffa 
en överenskommelse om reservatsbildning med ägarna till båda de berörda 
fastigheterna samtidigt. Först år 2006 nåddes en överenskommelse om en 
utvidgning enligt detta beslut, genom att Länsstyrelsen kunde erbjuda 
markägarna bytesmark. Sveaskog AB stod för försäljningen av denna mark. 
Norra delen av ravinen är därför ett så kallat intrångsreservat medan den 
södra delen, enligt detta beslut, har övertagits av staten.  
 
Ett beslutsförslag upprättades av Länsstyrelsen som översändes till sakägare 
med flera för yttrande.       
 
Skälen för beslutet 
 
Skälen för att förklara det aktuella området som naturreservat är desamma 
som för det ursprungliga beslutet. De särskilda naturvärden som betingas av 
den biologiska mångfalden och skogen som står i ravinen och dess 
kantzoner, skulle till stor del gå förlorade vid ett normalt skogsbruk. 
 
Naturvärdena är sådana att de kräver ett omfattande och långsiktigt skydd 
för att bevaras och utvecklas. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses 
genom bildande av naturreservat. 
 
Det är av stor betydelse för syftet med naturreservatet att mänsklig påverkan 
inom reservatsområdet sker efter bestämda riktlinjer. Föreskrifter som 
medför vissa inskränkningar i allemansrätten samt långtgående 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden är därför 
nödvändiga.          
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Beslutet följer de riktlinjer som gäller för länsstyrelsernas prioritering av 
naturreservatsskydd. Dessa är i överensstämmelse med Sveriges 
internationella åtaganden om skydd för den biologiska mångfalden samt 
Sveriges miljökvalitetsmål. 
 
Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken. 
 
Beslutet är inte i konflikt med koncessioner eller undersökningstillstånd för 
gruvnäringen enligt den information som lämnas av Bergsstaten. Beslutet är 
förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 
 
Samråd har skett med berörd kommun. 
 
Vid en avvägning enligt 7 kap 25 § miljöbalken mellan allmänna och 
enskilda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i den 
enskildes rätt att använda mark och vatten som beslutet om naturreservat 
innebär, inte går längre än vad som krävs för att syftet med naturreservatet 
skall tillgodoses. 
 
  
____________________________________________________________ 
Detta beslut kan överklagas (se bilaga). 
 
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog 
landshövding Sören Gunnarsson jämte ledamöterna Marie-Louise Forsberg-
Fransson, Göran Arveståhl, Inger Högström-Westerling, Margareta 
Karlsson, Sören Larsson, Massimo Montanari, Mats Sjöström och Helena 
Vilhelmsson.  
 
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog naturvårdsdirektör Magnus 
Eklund, länsassessor Per Undén samt föredraganden, avdelningsdirektör 
Hans Ljungkvist 
 
 
 
Sören Gunnarsson 
 
      Hans Ljungkvist 
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