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Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Härvesta 
ekhage i Lekebergs kommun 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
förklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservaL 
Området omfattar del av fastigheten Härvesta 4:7 belägen i Lekebergs 
kommun. Reservatets slutgiltiga gräns utmärks i fålt. 

Naturreservatets namn skall vara Härvesta ekhage. 

Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till betad ekhage. De 
artgupper som särskilt avses är salamandrar, insekter, lavar och 
vedlevande svampar. 

• Att restaurera igenväxt ekhage. 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet rorordnar 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 rurvaltningsbestämmelser 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 vad som gäller enligt annan lagstiftning är det forbjudet att: 
l . Bedriva täkt eller annan verksamhet som forändrar områdets topografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framfora motorfordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. UppfOra byggnad eller annan anläggning 
7. Uttora något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller fora bort några levande eller döda träd 
eller träddelar 

8. Uppfora nya jakttom, stödutfodra vilt eller betesdjur eller sambeta med 
gödslade vallar 

9. Gödsla marken i ek:hagen 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder for de åtgärder som 
erfordras får reservatets vård och skötsel. 

Markägarens uthus får av markägaren underhållas eller nedrivas. 

Markägaren rar i området forlägga lämplig vattenanläggning for kreaturens 
behov. 

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder for uttransport av HUld älg med lätt 
traktor eller motsvarande. 

Förbudet enligt p 8 skal l ej utgöra hinder for övergångsutfordring i två 
veckor efter betespåsläpp samt inför installning. Den skall ske på en plats 
där floran är mindre känslig for kvävepåverkan. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om f'oroliktelse for ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten forpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas fOr att tillgodose syftet med naturreservatet. 
t . Utmärkning av reservatet 
2. Genomforande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenf'orhållanden 
3. Vegetationsröjning, avverkning av buskar och träd, hävd av betesmarken och 
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uppsättning av stängsel i enlighet med fastställd skötselplan. 

Allt utfallande virke i. samband med naturvårdsåtgärder, som utfors med stöd av 
fOreskrifter och skötselplan, tillfaller forvaltaren. 

C. Ordningsforeskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fårdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

Det är förbjudet att 

l . göra åverkan på levande eller döda träd 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de 
överklagas. De träder i kraft i och med inforandet i Länskungörelsen. 

Fastställande av skötselplan 

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

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Härvesta ekhage 
Län: Örebro län 
Kommun: Lekeberg 
Församling: Haclcvad 
Fastigheter: Del av Härvesta 4 :7 
Lägesbeskrivning: 5 km SO Fjugesta, X 144970, Y 655650 
Ekonomiskt kartblad: 1 O F Örebro 9h och 9i, l 0597, -98 
Topografiskt kartblad: Karlskoga lO E SO, 1042 
Naturgeografisk region: Skogslandskapet söder om Norrlandsgränsen 26 
Kulturgeografisk region: Mälardalens odlingsbygder 12 
Areal: 3 hektar betad ekhage 
Markägarkategori: Privat 
Objektsnummer: DOS 491 O 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

År 1973 lät Länsstyrelsen inventera drumlinområdet på slätten i Västemärke 
och utarbetade forslag till skyddsåtgärder ror området. I den fysiska 
riksplaneringen utpekades området som riksintresse for naturvård och 
kulturmiljövård och genom beslut 1980 genomfordes en samrådsplikt fOr 
olika slag av husbehovstäkter och .för ändringar i bebyggelsen. 

År 1996 tog Länsstyrelsen initiativ till en inventering av skalbaggsfaunan i 
ek.landskapet i Hackvad vilken utfördes av Nicklas Jansson. Som en foljd av 
de fynd av läderbagge som då gjordes i eldandskapet kom området att år 
1997 inkluderas i EU-s Life läderbaggeprojekt .. 

Naturvårdsverket godkände vid denna tidpunkt Härvesta ekhage för 
reservatsforhandlingar. På grund av rådande markägarsituation sköts 
emellertid förhandlingama om markåtkomst .for reservatsbildning for 
området på framtiden. 

När markägarsituationen fårändrats tog Länsstyrelsen under hösten 2004 
kontakt med den nya markägaren, varefter överenskommelse träffades om 
att låta värdera det aktuella området och därefter påbörja förhandlingar om 
markåtkomstior reservatsbildning. 

Förhandlingar har därefter forts och avtal tecknats om markåtkomst för 
naturreservat. 

Samråd i ärendet har skett med kommunen. 

Inga avvikande åsikter har framforts under remisshanteringen. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Eklandskapet i Viby-Hackvadområdet har kontinuitet allt sedan värmetiden 
och områdets ekhagar hyser en mycket rik biologisk mångfald. De skilda 
objekten bildar ett ekologiskt samverkande nätverk där de skilda objekten 
stöttar varandras artbevarandefunk:tion. Skyddet av de enskilda objekten 
skall således ses i ett landskapsekologiskt perspektiv. 
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Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald liksom 
Uvsmiljöer finns om de skötselmål uppfylls som framgår av bifogad 
skötselplan. 
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Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd. 
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska 
mångfald garanteras. Området är vidare för Utet och har fel ägostruktur (ej 
statligt ägd mark) fOr att komma ifråga som nationalpark varför skydd som 
naturreservat föreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer för prioritering 
av naturreservatssk:ydd. Det är i linje med Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges 
miljökvalitetsmål. 

Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB. 

Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § MB, mellan samhällets åtaganden och 
enskilda intressen har samhällets åtaganden bedömts väga tyngre. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.) 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Sören Gunnarsson, jämte ledamöterna Göran Arveståhl, Inger Högström
Westerling, Ewa-Leena Johansson, Sören Larsson, Mårten Blomquist, 
Massimo Montanari, Bo Rudolfsson och Anna Ågerfalk. 

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

~ Sören~ 
StureM und 
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Bilaga 2. skötselplan för naturreservatet 
Härvesta ekhage 

BESKRIVNING 

1. Syftet med reservatet 
• Att bevara biologisk mångfald knuten till betad ekhage. De 

artgupper som särskilt avses är salamandrar, insekter, lavar och 
vedlevande svampar 

• Att restaurera igenväxt ek:hage 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Naturreservatet Härvesta ekhage 
Objektnummer DOS 4910 
skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Lekeberg 
Markslag och naturtyper (ha): 
Ekhage 3,0 ha 

Prioriterade bevaraodevärdeo: 
Markslag Frisk betesmark 
Naturtyper Ekhage 
Strukturer Grova träd. 
Växt- och djursamhällen Epifytiska lavsamhällen, 

vednedbrytande svampsamhällen, 
mark:habitat, vattenfylld sänka 

Artgrupper Lavar, svampar, insekter och 
salamandrar 

Friluftsliv Naturupplevelse 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats får bete samt uttag av ved 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3 .l Kulturhistoriska bevarandevärden 
Rester av timrat uthus. 
2.3.2 Biologiska bevarandevärden 
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Förekomsten av gamla hagmarksekar med till sig knuten rik biologisk 
mångfald av insekter, lavar och svampar. Betesflora. Förekomst av större 
vattensalamander. 
2.3 .3 Geomorfologiska bevarandevärden 
Området uppbyggs av två drumliner belägna i det som riksintresse får 
naturvården utpekade drumlinJandskapet i Västemärke. 
2.3.4 Bevarandevärden får friluftsliv 
Områdets naturskönhet och rika vårblomning 

3. Skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i två skötselområden: 
l: Ekhage 
2: Friluftsliv 

Skötselplanens skötselområde l: Ekhage 

Beskrivning 
Gammal hagmark med delvis släppt beteshävd. Trädskiktet består tilll9 o/o 
av gran, 27 % ek, 12 % björk och 42 % asp. Topografin får sin prägel av två 
låga drumliner. 1 svackan mellan dessa finn en mindre vattensamling med 
förekomst av större vatteosalamander. I området södra del står en äldre, 
timrad, halvt fårfallen lada. 

Bevarandemål 
Ekhage med inslag av andra lövträd bl a fågelbär vidare med inslag av glesa 
ruggar av hassel, hagtorn, hägg, olvon och nypon. Mellan drumlinema skall 
finnas en vattensamling där större vattensalamandern kan fåröka sig, 

Skötselåtgärder 
• Restaurering genom borttagande av alla barrträd och allt triviallöv 

som skuggar eller tränger ekarna. Högstubbeproduktion. 
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• Hjälpa upp nya ekplantor samt tägelbär genom temporär stängsling 
• Hjälpa upp nya buskage genom temporär stängsling 
• Om och när ekar i framtiden faller kan hyfsning av kronorna göras 

för att underlätta betet. Stammar och grova kvistar skall dock fä 
ligga kvar i betesmarken. 

• Uppsättning av stängsel 
• Underhåll av stängsel 
• Bete med nötkreatur eller får 
• Eventuell fördjupning av vattensamling för större vattenSalamander 
• Om befintligt uthus förfaller skall markägaren låta riva och 

borttransportera byggnadsrestema. 

skötselplanens skötselområde 2: Friluftsliv 

Bevarandemål 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet 

ska finnas vid parkeringen. 
• En parkeringsplats for 3 bilar skall finnas. 
• En markerad stig fram till reservatet skall finnas liksom en stätta för 

tillträde till beteshägnaden. 

Skötselåtgärder 
• Underhåll av stig 
• Uppsättande och underhåll av informationsskylt 

4. Jakt 
Jakt får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets 
toreskrifter 

5. Uppföljning 

5.1 Uppf"öljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomtorts 
och när de genomtorts. 
Länsstyrelsen ansvarar fOr att uppfOljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

5.2 Uppföljning av bevarandemål 
Länsstyrelsen skall utarbeta plan för uppfOljning av bevarandemål 
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6. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Var Prioritering 
Utmärkning av stig År2006 Omr. Friluftsliv l 
l ordningstä l ande ÅI2006 Omr. Friluftssliv l 
av parkering 
Informationsskylt 1Ar2006 Omr. Friluftsliv 1 
Restaurering av År2006-7 Omr. Ekhage l 
ekbage 
Uppsättning av Ar2006 Omr. Ekhage 1 
stängsel 
Underhåll av År 2006- .. . Oror. Ekhage 1 
stängsel 
Bete År2006- ... Omr. Ekhage 1 

Uppililjning av Efter åtgärd Omr. Ekhage l 
skötselåtgärder 
Upptoljning av l enlighet med Hela reservatet 2 
bevarandemål kommande plan 
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Finansiering 
Reservatsanslag 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag 

Markägare 

Markägare-
EU stöd 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag 
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skötselplanekarta för 
Naturreservatet 
HÄRVESTA EKHAGE 

Reservatsgräns 

- Stig 

A Stätta 

Information 
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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 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också 
om vilken ändring i beslutet Ni vill ba. 

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 ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 
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Bilaga 4. 

KONSEKVENSANAL YS 

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen 
(1.995:1.322) av förslag ti ll föreskrifter för 
naturreservatet Härvesta ekhage i Lekebergs kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Härvesta ekhage. 
Enligt 27 § verksfOrordningen skall Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de tOreslagna foreskriftema. Länsstyrelsen har gjort 
en konsekvensutredning av de foreskrifter som har karaktären av 
nonnföreskrifter, dvs. de som riktar sig till allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna för området innehåller endast en bestämmelse for al lmänheten. 
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 foreslagna toreskrifterna for allmänheten bedöms inte medföra några 
kostnader för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. 


