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Beslut
Datum

2018-12-18

Diarienummer

511-6530-2018

Enligt sändlista

Komplettering av föreskrift för naturreservatet
Kroksjöskogen i Lekebergs och Degerfors
kommuner
Beslut
Komplettering av föreskrift för naturreservatet
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7
kap. 6 § miljöbalken (1998:808) att nedan angiven föreskrift ska gälla för
naturreservatet Kroksjöskogen i Lekebergs och Degerfors kommuner (511-34132012, beslutsdatum 2017-10-19).
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet förpliktas tåla

11. Anläggande och underhåll av parkeringsplats för max fem bilar enligt
beslutskarta (se bilaga 2).
I övrigt ska tidigare föreskrifter gälla enligt beslut om naturreservat
Kroksjöskogen, diarienummer 511-3413-2012, beslutsdatum 2017-10-19.

Skälet till beslutet
För att tillgodose syftet med naturreservatet att inom ramen för bevarandet av
områdets naturmiljöer och biologiska mångfald underlätta för friluftslivet att
besöka naturreservatet kompletteras föreskrifterna för naturreservatet med
möjlighet för reservatsförvaltaren att anlägga och underhålla en parkeringsplats.

Postadress
Gatuadress
701 86 ÖREBRO Stortorget 22

Telefon
010–224 80 00

E-post
orebro@lansstyrelsen.se

Internet
www.lansstyrelsen.se/orebro

Organisationsnummer
202100-2403
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Länsstyrelsens bedömning
Förutsättningarna för att säkerställa syftet med naturreservatet så som biologisk
mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer samt skydda, återställa eller
nyskapa värdefulla naturmiljöer bedöms inte påverkas negativt av anläggandet
och underhållet av en parkeringsplats. Däremot bedöms parkeringsplatsen
underlätta för friluftslivet att besöka naturreservatet i enlighet med syftet samt
underlätta förvaltningen av reservatet genom att förvaltare och uppdragstagare
inom reservatsskötsel har tillgång till parkeringsplatsen.
Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, mellan allmänna och enskilda
intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i enskild rätt att använda
mark och vatten som beslutet om naturreservat innebär inte går längre än vad som
krävs för att syftet med naturreservatet ska tillgodoses.
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 Länsstyrelsen inhämtat från Bergsstaten.
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så begränsade
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen.

Redogörelse för ärendet
Markägaren är Naturvårdsverket, som har godkänt förslagen på plats för
parkeringsplatsen, sam kompletteringen av föreskriften. Vid bildandet av
reservatet 2017-10-19, dnr 511-3413-2012, medgavs den aktuella
parkeringsplatsen i skötselplanen men fanns inte med i beslutsdokumentet p.g.a.
en miss i ärendehandläggningen. Det var alltså Länsstyrelsen avsikt redan vid
bildandet att anlägga en parkeringsplats för den besökande allmänheten på den
plats som anges i kartan i detta beslut. Parkeringsplatsen lokaliseras till en redan
befintlig hårdgjord yta i anslutning till samfälld väg.

Uppgifter om naturreservatet
Namn:
NVR-id:
Kommun:
Lägesbeskrivning:
IUCN-kategori:

Kroksjöskogen
2005647
Lekeberg, Degerfors
8 km öster om Degerfors
1a (strikt naturreservat)
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Fastigheter:

Markägare:
Rättigheter:
Areal:
Förvaltare av reservatet:

511-6530-2018

Delar av fastigheterna Mullersätter 1:92,
1:152 och Tryggeboda 1:39 i Lekebergs
kommun samt Norrboda 5:26 i Degerfors
kommun
Staten genom Naturvårdsverket samt
enskilda
Jakträtt, elledning, väg, fiske
Totalt 269 ha, prod skogsm 247 ha,
skogliga impediment 8 ha, vatten 2 ha,
våtmark 10 ha
Länsstyrelsen i Örebro län

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 1.)
Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Maria Larsson. Vid den slutliga
handläggningen av ärendet deltog även länsråd Anna Olofsson, länsjurist Katarina
Nyberg, avdelningschef Magnus Eklund, enhetschef Johan Karlhager,
handläggare Michael Andersson samt administratör Petra Wognum, föredragande.

Bilaga 1

Du kan överklaga beslutet
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga
beslutet hos Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet
till Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro. Du kan även skicka in
överklagandet via e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till Regeringen.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte
prövas. I ditt överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar
om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan
myndighet, är tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
• vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
• hur du vill att beslutet ska ändras
• varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
• personnummer
• adress till bostaden
• telefonnummer där du kan nås
• eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar
till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du
skicka med kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge
sitt namn, adress och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen,
telefon 010-224 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

5(5)

Beslut
2018-12-18

511-6530-2018

