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Enligt sändlista 

Bildande av naturreservatet Gränseskogen i Lindesbergs kommun. 

BESLUT 

Det område som utgöres av del av fastigheten Gränseskogen l :2 och som 
framgår av bifogade utdrag ur fastighetskartan skall av skäl, som nännare anges i 
detta beslut, särskilt skyddas och vårdas på grund av dess betydelse för 
kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § 
naturvårdslagen ( SFS 1974: l 025) området som naturreservat. 

Länsstyrelsen beslutar vidare att samtidigt som beslutet om naturreservat vinner 
lagakraft skall länsstyrelsens beslut 1981-1 l -20, dnr 11 .126-540-81, om 
naturvårdsområde , upphöra att gälla för det område som naturrservatet omfattar. 

Ändamålet med reservatet skall vara att för kännedomen om landets natur i 
väsentligen orört skick bevara en naturskog med lång kontinuitet. 
Reservatet är avsett att utgöra ett område för tillflykt och möjlighet till 
spridning av arter som trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 
8-1 O §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna 
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla 
beträffande området . 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

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

2. anordna upplag 
3. anlägga väg eller ny stig 
4. dra fram mark- eller luftledning 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning 
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6. utföra awerkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogsplantor, 
samla ihop, föra bort eller bränna vindfallen eller andra döda träd eller 
träddelar 

7. uppföra jakttom, utföra siktröjningar, uttransportera fällt vilt med 
motorfordon eller att stödutfodra vilt 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även mark
ägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning 
därigenom inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyl
dighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpl iktas tåla att de 
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad 
skötselplan. 

C. Föreskrifter enligt lO§ naturvårdslagen om vad allmänheten har att 
iaktta inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gälla att 

l . göra åverkan på markytan 
2. störa djurlivet 
3. plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt 

genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten 
4. utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor 
5. göra upp eld 
6. tälta 
7. framföra motordrivet fordon eller cykla 
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning 
9. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

Utan länsstyrelsens tillstånd skall det vidare vara förbjudet att 

l . bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen 

l . Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få utvecklas 
fritt mot urskogskaraktär. 

2 . Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
faststä lla till beslutet fogad skötselplan, daterad 1996-05-20. 
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3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4 . Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen 
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5. Vid den praktiska förvaltningen skall, i frågor som inte regleras i skötselplan 
eller annars är av rutinkaraktär, samråd ske med länsstyrelsen samt med 
AssiDomän, Örebro skogsförvaltning, i den mån denna inte redan är 
engagerad 1 reservatsförvaltningen. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Efter samråd mellan Assi Domän AB, länsstyrelsen i Orebro län och Statens 
Naturvårdsverk har en central överenskommelse träffats om bildande av 
naturreservat av ett större antal av det forna domänverket som 
domänreservat internfredade områden. T denna överenskommelse ingår att 
det den 22 april 1952 som domänreservat fredade skogsområdet vid Lilla 
Sörsjön skall ombildas till naturreservat. 

Inom länsstyrelsen har under våren 1996 upprättats förslag till skötselplan och 
föreskrifter för det föreslagna reservatet. Förslagen har remissbehandlats under 
våren 1996 och med smärre torändringar tiJJstyrkts. 

Beskrivning av området 

Naturreservatet Gränseskogen upptar en areal av 3, l ha. Det utgörs av ert 
mossrik, olikåldrig barrblandskog som under lång tid undantagits från skötsel. 
Huvuddelen av skogsbeståndet är c:a 150 år gammalt och den äldsta 
ålderskontrollerade tallen är 240 år gammal. Beståndet är i hög grad 
urskogsartat och bedömdes redan v1d fredandet som domänreservat vara unikt 
inom Klotens över 40000 ha stora skogskomplex. 

Området är sedan 1937 skyddat som domänreservat 

Reservatets benämning: Naturreservatet Gränseskogen. 

Kommun: Lindesberg 

Församling: Ramsberg 

Fastighet: Del av fastigheten Gränseskogen l :2 
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Areal: 3,1 ha 

Markägare: Assi Domän AB 

Lägesbeskrivning: 5,5 km NV Kloten och 65 km NNO Örebro, inom 
ekonomiska kartbladet 115 93 {Sörsjön). Reservatet har tyngdpunkts
koordinaterna X= 6646950 Y= 146845. 

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 

MOTIV FÖR BESLUTET 
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Naturreservatet Gränseskogen utgörs av en mossrik, olikåldrig barrblandskog 
som under lång tid undantagits från skötsel. Huvuddelen av skogsbeståndet är 
c:a l 50 år gammalt och den äldsta ålderskontrollerade tallen är 240 år gammal. 
Beståndet är i hög grad urskogsartat och bedömdes redan vid fredandet som 
domänreservat som unikt inom Klotens över 40000 ha stora skogskomplex. 
Genom sin långa skogliga kontinuitet kan området erbjuda betingelser som ger 
överlevnadsmöjligheter för den del av vår skogsflora och -fauna som är i behov 
av dessa numera i våra trakter ytterligt säUsynta miljöer. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver ett omfattande skydd 
för att bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av 
naturreservat eller nationalpark. Området har inte den storlek eller egenskaper i 
övrigt att bildandet av nationalpark ansetts motiverat, varför området bör av
sättas som naturreservat. 

Det är av stor betydelse att direkt mänsklig påverkan på reservatområdet mini
meras, varför inskränkningar i allemansrätt och skogsbruk är nödvändiga. 
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Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

l den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit naturvårdsdirektör Per 
Olov Fuhr beslutande, länsassessor Magnus Enhörning samt Sture Marklund, 
föredragande. 

C\~~ 
Per Olov FOhr 
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HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni viU överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i 
brevet vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. 
Tala också om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från 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 yttertigare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, t el O 19-
19 30 00. 
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Bilaga till länsstyrelsens beslut 1996-05-29 
Dnr 231-02049-96 
Utdrag ur ek karta 11 5 93 

Karta över Naturreservatet Gränseskogen 
Lindesbergs kommun Skala l : l O 000 

- -- - Reservatavgränsning 
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Planen är upprättad inom länsstyrelsen i mars 1996 och reviderad i 
maj 1996. 

Skötselplanen omfattar: 

Allmän beskrivning 

l . Administrativa data 
2 . Grund för beslut samt föreskrifter 
3. Översiktlig beskrivning av bef förhållanden 

Plandel 

l . Allmän målsättning 
2 . Disp och skötsel av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreation och friJuftsliv 
4. Tillsyn 
5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
6. Karta i skal a l : lO 000 



ALLMÄN BESKRIVNING 

l . ADM1NISTRA TIV A DA T A 

Skyddsform 
Objektnummer 
Beslutsdatum 
Kommun 
Registerområde 
Läge 
Area 
Markägare 
N a turvå rdsfOrvaltare 

Naturreservat 
18 02 60 
1996-05-29 
Lindesberg 
Ramsberg 
5,5 km NV Kloten 
3,1 ha 
AssiDomän AB 
Länsstyrelsen 

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 

2.1 Grunden för beslutet 
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Det aktuella området utgörs av en mossrik, olikåldrig barrblandskog aom 
under lång tid undantagits från skötsel. Beståndet är i hög grad urskogsartat 
och bedömdes redan vid fredandet som domänreservat som unikt inom 
Klotens över 40000 ha stora skogskomplex. Området är värdefullt för den 
flora och fauna som kräver lång skoglig kontinuitet och som starkt trängts 
tillbaka av det moderna skogsbruket. 

Syftet med reservatbildningen är att för kännedomen om landets natur i 
väsentligen orört skick bevara en naturskog med lång kontinuitet. Reservatet 
är avsett att utgöra ett område för tillflykt och möjlighet till spridning av 
arter som trängts tillbaka av det moderna skogsbruket. 

2.2 Föreskrifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 
8-1 O § § naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna 
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla 
beträffande området. 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares 
och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla 
att 

l . bedriva täkt eller annan verksmhet som förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden. 

2. anordna upplag 
3. anlägga vägeller ny stig 
4. dra fram mark- eller luftledning 
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5. uppföra byggnad eller annan anläggning 
6. utföra avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogsplantor, 

samla ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller andra döda träd eller 
träddelar 

7. uppföra jakttom, utföra siktröjningar, uttransportera fållt vilt med 
motorfordon eller att stödutfodra vilt 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom 
inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 §naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att 
tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de 
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad 
skötselplan. 

C. Föreskrifter enligt l O § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och rorfattningar skall förbud 
gälla att 

l . göra åverkan på markytan 
2. störa djurlivet 
3 . plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt 

genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten 
4. utföra ristningar i torrträd eller bark eller att skada lågor 
5. göra upp eld 
6. tälta 
7 framföra motordrivet fordon eller cykla 
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning 
9. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

Utan länsstyrelsens tillstånd skall det vidare vara dörbjudet att 

l . bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen 

l . Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få utvecklas 
fritt mot urskogskaraktär. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 1996-05-20. 

3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen 
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5 Vid den praktiska förvaltningen skall, i frågor som inte regleras i skötselplan 
eller annars är av rutinkaraktär, samråd ske med länsstyrelsen samt med 
AssiDomän, Örebro skogsförvaltning, i den mån denna inte redan är 
engagerad i reservatsförvaltningen. 

3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING AV BEFINTLIGA FÖRHÅLLAN
DEN 

3.1 Naturforhållanden 

Reservatet utgörs av en mossrik, olikåldrig barrblandskog som under lång tid 
undantagits från skogsskötsel och som därmed uppvisar utpräglad 
urskogskaraktär. De äldsta kontrollerade tallama är 240 år gamla. 

Området är sedan 193 7 skyddat som domänreservat 

3.2 Tillgänglighet 

Området nås via små skogsvägar utgående från Kloten. Därefter återstår en 
c:a l km lång promenad. 

PLANDEL 

l . ALLMÄN MÅLSÄ TTNING 

Vegetationen inom området skall tillåtas utvecklas fritt mot urskogsstadium. 
skötselåtgärder skall ej vidtagas. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V MARK OCH V A TTEN 

2.1 Allmän målsättning for mark och vegetationsvård 

Inga skötselåtgärder. 

2.2 Hävd av området 

Området skall tillåtas utvecklas fritt mot urskogsstadium. 

2.3 Jakt 

Jakt förutsättes kunna fortgå som tidigare då inga av de skyddsmotiv som 
finns påverkas av beskattning av det jaktbara viltet. Anläggande av jakttom, 
röjning av siktgator, stödutfodring av vilt samt uttransport av fållt vilt med 
hjälp av motorfordon, får dock ej ske. 
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3. ANORDNfNGAR FÖR REKREATION OCH FRlLUFTSLIV 

Reservatet ligger ca 5,5 km NV Kloten. Området kan nås från skogsbilvägar 
och en promenad på c:a l km. 

Upplysningstavlor och reservatsmarkeringar skall finnas enligt markering på 
karta. 

4. TILLSYN 

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 

5. FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNINGEN 

skötsetinsatserna består av årlig tillsyn. Årskostnad ca 5 000 kronor 
Gränsmarkering och informationstavlor inklusive materialkostnader J O 000 
kronor. 
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