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Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Övre 
Nättälvsdalen i Ljusnarsbergs kommun 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § mjJjöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
förklara det område som avgränsas på bifogad karta som natuJTeservat. 
Området omfattar delar av fastigheterna Sundet 1:28, V. Born 1:261, ö. 
Älvhöjden 1:1,2: l , 4: l , 5:1, V. Älvhöjden 1:2 och 2:2, samt delar av 
fastigheterna N. Rävtorp 1:19 och Nubbtorp 1:18 under fastighetsbildning 
till Naturvårdsfonden, samtliga fastigheter belägna i Ljusnarsbergs kommun 
och Ljusnarsbergs socken. Slutlig gräns av området sker genom utmärkning 
i fält och i samband med fastighetsbildning. 

Naturreservatets namn skall vara Övre Nittälvsdalen. 

Syfte 

• Att bevara de värdefuUa livsmi ljöerna västlig taiga (3010), örtrika, 
näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ(9050), öppna, 
svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr (7140) och 
naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ (3210) samt de 
typiska växt- och djursarnhäJien som är karakteristiska för dessa 
livsmiljöer i länet, i gynnsamt tillstånd. För dessa typiska ru1er skall 
ha gynnsamt tillstånd. 

• Att återställa, värda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av 
rester av slåtterlandskap och fornlämningar 

• Att tillgodose behovet av attraktiva, vildmarkspräglade områden för 
friluftslivet och genom leddragning göra omrttdet tillgängligt för 
besökare. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten skall kunna 
bedrivas i hela reservatet. 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap, 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen 
(1988: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, att nedan angivna 
föreskl"ifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skal] 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 skall förbud gälla 
au 

l. bed1iva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 
yt- eller dräneiingsförhällanden annat än vad som framgår av fastställd 
skötselplan 

2. anordna upplag annat än tillfäUigt i samband med reservatets skötsel 
enligt skötselåtgärder som framgår av fastställd skötselplan 

3. anlägga väg eller stig i annan utsträckning än vad som framgår av 
fastställd skötselplan 

4. dra fram mark- eller luftledning 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning utöver vad som framgår av 

fastställd skötselplan 
6. utföra avverkning, röjning eller annan skogsvårdsåtgärd i annan 

ursträckning än vad som framgår av fastställd skötselplan 
7. uppföra nya jakttom, att stödutfordra vilt e) ler att uttransportera fällt 

vi lt med motorfordon annat än med s k älgdragare eller 
fyrhjulsmotorcykel och då endast på fastmark där skador ej kan 
förväntas 

Förbudet enligt p. l gäller ej för underhåll av vägar med vägdiken i området 

Förbudet enligt p. 2 gäller ej tillfålligt timmerupplag i anslutning till 
skogsbilvägen väster om Nirtälven. 

Förbuden enligt p. 6 skall ej utgöra hinder för försiktig röjningsverksamhet j 
direkt anslutning till vägar och som led i vägunderhållet 

Förbuden enligt p. 6 skall ej heller utgöra hinder för förs iktig röjning längs 
befintliga siktgator vid jakttorn där så framgår i avtal om markupplåtelse 

Ovanstående föreskrifter skal l ej utgöra hinder för de åtgärder som erfordras 
för reservatets vård och skötsel 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förtJiiktelse för ägare 
och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

l . Anläggning av parkeringsplats dimensionerad för 5 bilar 
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2. Anläggning, utmärkning och underhåll av gångstig med broar 
3. Uppsättning av informationstavla 
4. Utmärkning av naturreservatets yttergränser 
5. Renove1ing av lada 
6. Utförande av slåtter 
7. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av 

mark- och vattenförhållanden 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § mil jöbalken om rätten att 
färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom 
naturreser vatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningru· skaU förbud 
gäl la att 

l. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld annat än på iordningställd eldplats 
3. framföra motorfordon 

Förbudet enligt p 3 skall ej utgöra hinder för att trafikera skogsbi lvägen 
väster om Nittälven ej heller för skogstransporter på hävdvunna 
brukningsvägar över reservatsområdet fram till nämnda skogsbilväg i 
enlighet med ingångna avtal. 

Enligt 7 kap. 30 § miJjöbalken gäller föreskriftema ornedelban även om de 
överklagas. 

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
mm., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade skötselplanen för 
natuiTeservatet. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn Övre Nittälvsdalen 

Kommun, registerområde 

Län 

Lägesbeskli v ni ng 

Församling/Socken 

Topografisk karta 

Ljusnarsberg 

Örebro län 

20 km NV Kopparberg. X 665450 

y 144175 

Ljusnarsberg 

Säfsnäs 12E SO 
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tlEOi, llEl i, 124 08, -18 

28, sydligt boreala kuperade områden 

15, Södra Norrlands och Norra Svealands 
skogsbygder 

Del av V Älvhöjden 1:2, 1:5, 2:2, 2:3, 3:2, 
Sundet 1:28, V:a Bom 1:261, Ö Älvhöjden 
1:1,2:1,4:1 och 5: 1, samt del av 
fastigheterna N Rävtorp l: 19 och Nubbtorp 
l : 18, de bäda sistnämnda under 
fastighetsbildning till Naturvårdsfonden 

Fiske- och jakträttigheter ligger under 
markägare eller arrenden 

83,0 ha varav 69,5 ha produktiv skog, 0,5 ha 
beresäng, 8,0 ha myr, samt 5,0 ha 
vattenområde 

Länsstyrelsen 

SE 0240107, godkänd av Regelingen 2001 

Habitat: 

9010 Västlig Taiga 

9050 Örtrika, näringsrika skogar med gran av 
fennoskandisk typ 

7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr 

3210 Naturliga stötTe vattendrag av 
fennoskandisk typ 

Andra föreskrifter som gäller för området och dess habitat 

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar och föreskrifter för området. A v särskild betydelse 
för syftena med reservatet är bl. a: 

Artskyddsförordningen (1998: 179) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
1999:7) om artskydd med bestämmelser om fridlysning av bl a orkideer 

Det allmänna nedskräpningsförbudet enligt 15 kap. 30 § miljöbalken 

Bestämmelserna om tillståndsplikt som följd av Natura 2000, enligt 7 kap 
28 a,b §§ miljöbalken 
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Att enligtförordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskenäringen 
är det förbjudet att använda gift (exempelvis rotenon) i fisket. 
Att enligt 2 kap. lag (1988:950) om kulturminnen mm åtnjuter de fasta 
fomlämningama (gruvlämningar) 546 och 548 i Ljusnarsbergs socken 
skydd. 

Skälen för beslutet 

Nittälvsdalen är sedan länge känd för sin naturskönhet och sina stora 
naturvärden knutna tilllandformema, naturtypema, floran och faunan. 

Området utgörs av en c:a 2,5 km läng sträcka av Nittälvsdalen med 
omgivande strand- och sluttningszoner. Älven bildar i dalgången flera 
forssträckor och landskapet bjuder i sin helhet på fina naturupplevelser. 
Rester efter mycket artrika naturskogar finns i området. Här har också 
bedrivits ett omfattande ängsbruk och delar av dessa marker är nu sedan 
länge i ett långt framskridet igenväxningsstadium med asp- och björkrika 
skogsbestånd. Rester av gamla hölador finns ännu i området. Lämningar 
efter småskalig grovverksamhet finns. 

Kärlväxtfloran är delvis kalkgynnad och här förekommer bl a fjäll tolta, 
strutbräken, knärot, gullpudra och undervioL Svamp- och lavfloran är lik 
med växtplatser för sådana sällsyntheter som trådbrosklav, norsk näverlav , 
violettgrå tageUav, broktagellav, flera sällsynta knappnålslavar och de 
exklusiva vedsvamparna rosenticka och gräddticka. 

Dalgången hyser mycket goda biotoper för hackspettar och skogsfågel och 
skorstensstubbar för slaguggla förekommer. Också inom insektsfaunan 
förekommer inslag av sällsynta arter. Här förekommer t ex den stora 
flatbaggen, Peltis grossa, på en av sina två kända lokaler i länet. Det är en 
nordlig taigaart som annars i huvudsak har sin svenska förekomst i 
urskogsområdet vid Nedre Dalälven samt i några andra urskogsområden i 
landets nona delar. 

Områdets narorvärden har goda förutsättningar alt bevaras så länge som 
skogsmiljön skyddas från skogsbruk. 

Naturvärdena i onu·ädet är sådana att de kräver omfattande skydd för att 
bevaras. Detta skydd kan endast tillgodoses genom bildande av 
naturreservat eller nationalpark. Området är inte tillräckligt stort för att 
föreslås som nationalpark. Området bör därför avsättas som naturreservat. 

Beslutet grundar sig på ett markåtkomstarbete utfört i samarbete med 
Naturvårdsverket på uppdrag av Regering och Riksdag att säkerställa elen 
biologiska mångfalden i skogslandskapet genom avsättaode av skog för fri 
utveckling skyddad som naturreservat. Regeringens agerande i sin tur 
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baseras från sin början på ratificeraodet av FN-s konvention för bevarandet 
av den biologiska mängfalden (1992). 

Områdets alternativa användning för skogsproduktion har mot denna 
bakgrund ansetts underordnad samhällets åtagande att bevara den biologiska 
mångfalden i skogen. 

Området ingår i riksintresse för naturvärden (N l 6). 

Området är vidare av Regeringen föreslaget ingå i Natura 2000 (SE 
0240127) 

Förslaget till beslut har utarbetats i samråd med kommunen och 
överensstämmer medriktlinjemaj kommunens översiktsplan. Beslutet utgör 
vidare ett led i Länsstyrelsens uppfyllande av miljökvalitetsmålen levande 
skogar, myllrande våtmarker samt levande sjöar och vattendrag. 

Ärendets beredning 

Naturvärdena i Övre Nittälvsdalen uppmärksammades redan 1972 då 
Länsstyrelsen lät publicera den översiktliga naturinventeringen av 
Nittälvsdalen utförd av Ingemar Påhlsson. Dalen bedömdes ha stort 
nationellt intresse och urskiljdes som riksintressant i den fysiska 
riksplaneringen som delområde j objekt nr N 16 Nittälvsdalen. Området togs 
sedan upp i Länsstyrelsens naturvårdsöversikt från 1984. 

I samband med att resurser för skydd av naturskogar som naturreservat 
började tilldelas länet vid mitten av 90-talet gav länsstyrelsen i uppdrag åt 
Kjell Store att utföra en detaljerad utvärdering av området, varefter ett 
förslag till naturreservat av det nu berörda området utarbetades av 
länsstyrelsen. Naturvårdsverket godkände området till avgränsning och 
kvalitet och samråd med kommunen genomfördes. 

Som en följd av det europeiska samarbetet inom naturvårdsområdet 
lanserades objek[et att ingå i EU-s Natura 2000 nätverk av skyddade 
naturmiljöer och Regeringen beslutade föreslå detta i juni år 2001. 

Efter förhandlingar med markägarna har Länsstyrelsen och 
Naturvårdsverker tecknat avtal med dessa om markåtkomst med syfte alt 
bi lda naturreservat av området. 
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Förslag till beslut har sedan upprättats av länsstyrelsen och översänts till 
sakägare m fl för synpunkter. Inga förslag till ändringar i förs laget har 
inkommit. 

Under våren 2003 har nya riktlinjer från Naturvårdsverket angående 
utformning av reservatsbeslut beslutats. Utifrån dessa har en viss 
modifiering av förslaget till beslutstext genomförts vad avser bl a 
formulering av syften och föreskrifter dock med målsättningen att beslutet 
skall ligga i linje med de tecknade avtal som ligger till grund för 
markåtkomst och skötsel. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga 3. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Sören Gunnarsson, jämte ledamöterna Marie-Louise Forsberg-Fransson, 
Göran Arveståhl, Mårten Blomquist, Margareta Karlsson, Sören Larsson, 
Massjmo Montanari , Bo Rudolfsson, Mats Sjöström, Helena Wilhelmsson 
och Anna Agerfalk. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog även enhetschefen Magnus 
Eklund, länsassessom Christina Hjulström, länsantikvarien Anders Kiitz 
samt föredraganden, avdelningsdirektören Sture Marklund. 

_tG2. !\... <1.-<- 4t..~ 
Sture Marklund 

l 
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Bilaga till Länsstyrelsens 
beslut 2004-12-10 
Dnr 5112-07409-99 
Naturreservatet 
ÖVRE NITTÄLVSDALEN 
Utdrag ur digital fastighetskarta 
med artafoto 

Reservatsgräns 
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Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet 
Övre Nittälvsdalen 

BESKRIVNING 

l . Syfte med naturreservatet 

Syfte 
• Att bevara de värdefulla livsmjljöerna västlig taiga (3010), öltrika, 

näringsrika skogar med gran av tennaskandisk typ(9050), öppna, 
svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr (7140) och 
naturliga större vattendrag av fermaskandisk typ (3210) samt de 
typiska växt- och djursamhällen som är karakteristiska för dessa 
livsmiljöer i länet, i gynnsamt tillstånd. För dessa typiska arter skal l 
ha gynnsamt tillstånd. 

• Att återställa, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av 
rester av slånerlandskap och fornlämningar 

• Att tillgodose behovet av attraktiva, vildmarkspräglade områden för 
friluftslivet och genom leddragning göra området tillgängligt för 
besökare. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten skall kunna 
bedrivas i hela reservatet. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Naturreservatet Övre Nittälvsdalen 
Objektnummer DOS 2214 
Skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Ljusnarsberg 
Markslag och naturtyper (ha): 
skogsmark 69,5 ha 
Betesäng 0,5 ha 
Sötvatten 5,0 ha 
Myr 8,0 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag Skog, våtmark och sötvatten 
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Naturtyper 

strukturer 
Växt- och djursamhällen 

Angrupper 

Ftiluftsliv 

Barrblandsko g, tallskog, kärr och 
vattendrag 
Död ved, grova tTäd, översilning. 
Epifytiska och epilitiska 
lavsamhällen, vednedbrytande 
svarnpsarnhäUen, markhabitat 
Hålbyggande fåglar som 
hackspettar och ugglor. Lavar och 
svampar 
Naturupplevelse 

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats för uttag av skogsråvara, för bete, för ängsbruk, för 
åkerbruk, för småskalig gruvverksamhet och för jakt och fiske. I samband 
med införandet av mer intensiva skogsbruksmetoder har i senare tid 
skogsbilvägar an lagts såväl öster som väster om Nittälven. 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Kulturhistoriska bevarandevärden 
I området finns spår, i form av gamla lador, av ett omfattande ängsbruk. 
Lämningar från åldrig gruvverksamhet finns j fonn av små gruvhål och 
varphögar. Brofundament av natursten finns vid brofästena till gamla bron 
över Nittälven, vilken förstördes av vårfloden 1977. Brofundamentet har 
nummer 4061 i registret Skog & Historia och en ladlämning nummer 4060. 
2.3.2 Biologiska bevarandevärden 
Förekomsten av gamla träd, död ved samt hög luftfuktighet i den trånga 
dalgången, har medfört att en rik epifytflora utvecklats. Fågelliv knutet till 
förekomst av gamla aspar är välutvecklat och artgrupper som hackspettar 
och ugglor väl företrädda. Områdets avskilda läge har gynnat 
vi ldmarkspräglad fauna. 
2.3.3 Geovetenskapl iga bevarandevärden 
Dalgångens sprickdalsstruktur samt Nittälvens geohydromorfologi i fonn av 
forsar, fall, lugnvatten, leveer och översvämningszoner. 
2.3.4 Bevarandevärden för friluftsliv 
Områdets vildmarksprägel, naturskönhet, rika fågelliv, intressanta 
kulturlämningar, möjligheter till jakt och fiske. 

2.4 Källförteckning 
Länsstyrelsen T län 1972: Naturvårdsinventering t Nittälvsdalen 
Länsstyrelsen T län, 1976: Översiktlig inventering av Ljusnarsbergs 
kommun. 
Länsstyrelsen T län, 1984: Naturvårdsöversikt 
Länsstyrelsen T län, 2000: Bottenbo-Staggen. Natutinentering. Kjell Store 
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3. Skötselområden med bevarandemål 
och åtgärder 
Reservatet är indelat i tre skötsel områden, vilka utgår från den skötsel som 
ska genomföras. Skötselormådena är: 
L: Skogsmark 
2: Ängar, våtmarker och vattendrag 
3: Friluftsliv och skötsel av anläggningar. 

Skötselplanens skötselområde l: Skogsmark 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Utbredningen av västlig taiga (9010) är minst 4 ha. 
• Utbredningen av örtrika, näringsrika skogar med gran av 

fennoskandisk typ (9050) är minst 50 ha 
• Det förekommer minst 5 aspar äldre än 50 år per ha i habitat 9050 
• Det förekornmer minst 30 msk3 död ved per ha skogklädd mark 

Skötselåtgärder: 
• På kort sik't inga 
• På längre sikt eventuellt efterhå!Jande av gran för att gynna 

lövinslaget 

s kötselplanens skötselområde 2: Ängar, våtmarker och 
vattendrag 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
• Utbredningen av öppna svagt välvda mossar etc (7 140) är minst 4 

ha 
• Utbrednjngen av naturliga större vattendrag av fennoskandisk ryp 

(3210) är minst 5 ha. 

Övriga bevarandemål 
• Pedagogiskt exempel på restaurerat ängslandskap i form av lada med 

intilliggande våtmarksslåtter skall finnas 

Skötselåtgärder: 
• Uppförande av ängslada och begränsad lieslåtter på våtmark i 

anslutning till denna. Sker när praktiska möjligheter tillskapas. 
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Ladan bör flyttas dit från orten eller nyuppföras enligt ortens 
byggnadstradition 

• Markägaren får beteshävda på skötselplanekartan markerade öppna 
betesmarker i nuläget stadda i igenväxning. Om beteshävden upphör 
under en 10-ärspetiod skall området tillåtas övergå i skog som övrig 
ängsmark inom naturreservatet redan gjort. 

Skötselplanens skötselområde 3: Friluftsliv 

Bevarandemål 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet 

ska finnas. 
• En väl underhål len skylt som beskriver ängsbruket skall finnas i 
anslutning till restaurerad lada 
• En väl underhål len skylt som beskriver grovverksamheten vid 
fornlämningarna skall finnas 
• 4 kilometer väl underhållna stigar ska finnas. 
• En väl underhål len eldplats skall iordningställas och skötas 
• Minst 80 % av besökruna i omrädet ska vara nöjda eller mycket 
nöjda med den upplevelse de haft i området. 

Skötselåtgärder: 
• Anläggande och underhål l av vandringsled inkluderande broar över 

Nittälven 
• Försiktig röjning vid fornlämningen intill stigen 
• Uppsättande och underhåll av informationsskyltar. 
• Anläggande och underhåll av eldplats 

4. J akt och fiske 
Jakt och fiske får bedrivas i enlighet med arrendeavtal och naturreservatets 
föreskrifter 

5. Uppföljning 

5.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvru·ar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 
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5.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs varje 
år för: 

• Informationsskyltar 
• Stigar 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vatt 
6:e år för: 

• Besökarnas upplevelser 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av bevarandemål genomförs vart 
12:e år för: 

• Utbredning av habitat 
• Förekomst av äldre aspar 
• Förekomst av död ved 

Parametrar och mått framgår av preciseringarna av bevarandemålen för 
respektive skötselornråde. 

6. Sanunanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

SkötseJåtgärd När Var Prioritering 
Röjning stigar l År2005 Oror. Friluftsliv l 
IJJformations- Ar2005 Oror. Friluftsliv l 
skyltar 

Uppföraode av Efter år 2005 Oror. Ängar, 2 
lada samt därefter våtmarker och 
årlig slätter vattendrag 
Uppföljning av Efter åtgärd Oror. Skog l 
skötselåtgärder 
Uppföljning av Skyltar ocb stigar Hela reservatet l 
bevarandemål varje år. Övriga mål 

van 6e år, 
respektive var 12e 
år. 

Finansiering 
Reservatsanslaz 
Reser 
vatsao 
slag 
Reser 
vatsan 
slag 
Reservatsanslag 

Reser 
vatsan 
slag 



skötselplanekarta för 
Naturreservatet 
ÖVRE NITTÄLVSDALEN 

Reservatsgräns 

Stig 

~ Parkering 

lOJ Informationsskylt 

l ~ J Eldplats 

D Fastmarksbete 

Lada 

Bro 
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Bilaga 3. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vil ket bes lut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets djarienummer. Tala ocksä 
om vilken ändring i bes lutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor frän den dag Ni fick del 
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder Läns
styrelsen överklagandet vidare till Regeringen (Miljödepartementet) . 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019- 19 30 00. 



"1:-.änsstyrelsen 
Orebro län 

Bilaga 4 . 

BESLUf 
2004-12-10 

KONSEKVENSANALYS 

15 (15) 

Dnr: 5112-07409-99 

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen 
(1995:1322) av förslag t ill föreskrifter för 
naturreservatet Övre Hittälvsdalen i Ljusnarsbergs 
kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Övre 
Nittälvsdalen. Enligt 27 § verksförordningen skall Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de föreslagna föreslaiftema. Länsstyrelsen har gjort 
en konsekvensutredning av de föresmfter som har karaktären av 
normföreskrifter, dvs. de som riktar sig till allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föresk1iftema innebär vissa visteisebestämmelser för allmänheten i området. 
Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturvärdena 
inte uppstår. 

Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna bedöms inte medföra några kostnader av 
betydelse för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. Kostnaden 
för skyltning, iordningställande av p-plats, led och eldplats och för löpande 
skötsel finansieras genom Naturvårdsverkets anslag för skötsel av 
naturvårdsobjekt och kostnaderna för gränsmarkering genom 
Naturvårdsverkets anslag för gränsmarketingar och lantmäteriförrättningar. 


