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Enl sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Krontallen i 
Lindesbergs kommun 

BESLUT 

Det område som utgörs av del av fastigheterna Hökasta 1:3 och 3:1 samt 
Känäs l :2 i Fellingsbro socken i Lindesbergs kommun och som framgår av 
bifogat u tdrag ur fastigbetskartan, skall av skäl som närmare anges i detta 
beslut, särskilt skyddas. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 kap 4 § 
miljöbalken (1998:808) området som naturreservat. 

Naturreservatets namn skall vara Krontall en. 

FÖRESKRIFTER, BEST ÄMMELSER SAMT SYFTET MED 
RESERVATET 

Föreslo·ifter 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med 
stöd av miljöbalken au nedan angivna föreskrifter (samt 
bestämmelser om förvaltningen) skall gäJJa beträffande området. 

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken. om vad 
allmänheten har att iaktta inom reservatet 

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

l. göra åverkan på markytan 
2. medföra ej kopplad hund 
3. störa djurlivet 
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4. plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat 
sätt riskera att skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock 
plockas 
5. bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater 
6. göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande 
trädstammar 
7. göra upp eld 
8. tälta 
9. framföra motordrivet fordon eller cykla 
10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, eller därmed jämförlig 
anordning 
11. sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår 

Ovanstående bestämmelser skall inte utgöra hinder för av 
länsstyrelsen beställd eller godkänd miljöövervakning eller 
naturinventering. 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, 
även om de överklagas. 

Inskränkning av och intrång i markägares och annan sakägares 
rätt att förfoga över fastighet inom reservatet enligt 7 kap. 5 
och 6 §§ rniljöbalken. 

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. anlägga väg eller stig 
3. dra fram mark eller luftledning 
4. uppföra byggnad eller annan anläggning 
5. utfåra avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera 
skogsplantor, samla ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller 
andra döda träd eller träddelar 
6. uppföra jakttorn, utföra sik:lröjningar, uttransportera fällt vilt 
med motorfordon annat än i befintliga traktorvägar, stödutfodra vilt 
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Förbuden enligt punkten/punkterna 2 och 5 skall ej utgöra hinder 
för anläggande och underhåll av gångstig i enlighet med faststä1ld 
skötselplan. 

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

Föreskrifterna ovan, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående 
markanvändning inte avsevärt försvåras. 

Förvaltning. 

l . Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta 
skogsvegetationen få utvecklas fritt mot natmskog. 

2. Länsstyrelsen beslutar om vad som skall gälla om vården av 
reservatet genom att fastställa till beslutet fogad skötselplan, 
daterad 2001-12-13. 

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

4. Förvaltare är länsstyrelsen 

Reservatets syfte 

Syftet med reservatet är att bevara ett blockrikt taigaområde med 
rikt aspinslag och med rik biologisk mångfald. De artgmpper som 
särskilt avses är fåglar, insekter, lavar och svampar. Reservatet 
skall ge möjlighet till skydd och spridning av arter som hotas av 
skogsb1uk med korta omloppstider. 

Syftet är också att genom anläggande av gångstig ge allmänheten 
möjlighet att uppleva området utan att inkräkta på dess 
skyddsvärden 
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Under hösten 1998 aktualiserades skyddet av detta skogsområde genom en 
anmälan om slutavverkning av ett delområde i objektet Länsstyrelsen lät då 
genom Thomas Jansson utföra en detaljinventering av nyckelbiotopsvärden .i 
området varefter ett avgränsningsförslag till naturreservat upprättades på 
länsstyrelsen. Genom ekonomiskt stöd av Hopajola lyckades det akuta 
avverkningshotet avvärjas och slutligen godkändes också objektet av 
Naturvårdsverket för förhandlingar. 

Efter slutförda förhandlingar har avtal om intrång$ersättning tecknats med 
ägarna till objektets kärnområden. Förslag till föreskrifter och bestämmelser 
för naturreservatet har därefter remissbehandlats varvid remissinstanserna 
tillstyrkt reservatsbildningen och synpunkter i möjligaste mån beaktats och 
inarbetats. 

Beskrivning av området 

Krontallenområdet utgörs av ett delvis mycket storblackigt 
dödismoränlandskap beläget i PeJlingsbro socken i Lindesbergs kommun. 
Området är totalt 25 ha stort. På gmnd av områdets svåra 
drivningsförhållanden och ett försiktigt skogsbruk fmns i området upp till 
300-åriga tallar och lokalt ett rikt inslag av asp. I blockområdena finns rikligt 
med lågor och högstub bar. 

Epifytfloran knuten till asp är välutvecklad och blockrikedomen ger upphov 
till många skyddade, ekologiska njscher. På asparna hittar man t ex 
aspspiklav, barkticka och rävticka, på björkstubbar brunpudrad nål1av, på tall 
liten spiklav och kortskaftad ärgspik och på gran ull ticka, gammalgranlav, 
gulnål och kötticka. Kärlväxtfloran hör också till den ganila massrika 
barrblandskogens och tallört, knärot och jungfru Marie nycklar förekommer i 
området. 

Gammalskogens fåglar bl a tjäder och spillkråka ger sin speciella karaktär åt 
natumpplevelsema i området. 
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Reservatets benämning: NatutTeservatet Krontallen 

Kommun: Lindesberg 

Församling: Fellingsbro 

Objektnummer: 18 02 099 

Fastigheter: Del av Hökasta 1:3 och 3:1 samt Känäs 1:2 

Areal: 25 ha varav 25 ha produktiv skogsmark 

Markägarkategori: Enskilda 
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Lägesbeskrivning: 17 km SO Lindesberg. Området nås från Frövi via 
Blixterboda mot Känäs alternativt från Fellingsbro via Vesslingby med infart 
från vägen Vesslingbyholm- Blixterboda. X 659687 Y 148178 

Förvaltare: Länsstyrelsen. 

Natura 2000: A v Regeringen föreslaget i ng~ i EU-s nätverk av skyddade 
naturområden objektnamn Känäs SE 0240098 

Arealer i E U-s naturtypsschema: l 00 % av reservatet utgörs av västlig taiga 
(kod 9010). 

MOTIV FÖR BESLUTET 

Krontallen utgörs av ett storblockigt taigaområde med betydande Jövinslag. 
Det hyser en rik biologisk mångfald. Området är av Regeringen föreslaget 
ingå i EU-s nät av naturskyddade områden Natura 2000. Skyddet av området 
utgör ett led i länsstyrelsens uppdrag från regering och riksdag att verka för ett 
långsiktigt bevarande av den biologiska mångfalden i skogslandskapet genom 
bildandet av skogliga naturreservat för fri utveckling. 

Natw-värdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver omfattande skydd 
för att bevaras. Detta skydd kan endast ti Il godoses genom bildande av 
naturreservat eller nationalpark. Området har inte sådana egenskaper att de 
motiverar ett skydd som nationalpark. Området bör därför avsättas som 
naturreservat. 
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Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 
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Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Gerd Engman jämte ledamöterna Sören Gunnarsson, Kitty Melin-Strandberg, 
Annica Eriksson, Margareta Karlsson, Raul Björk, Erik Johansson, Ola 
Karlsson, Sonja Cederlöf, Karl-Erik Persson, Lennatt Eliasson, Bo 
Rudolfsson, Helena Vilhelmsson, Maj ny Jonsson och Britt-Marie Karlsson. 

l den slutliga handläggningen av ärendet deltog även programchefen Magnus 
Eklund, avdelningsdirektören Per Olov Flihr, länsassessom Christina 
Hjulström samt föredraganden, avdelningsdirektören Sture Marklund. 
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Bilaga tilllänsstyrelsens beslut 
2002-02-18, dnr 5112-01244-99 

Bildande av Naturrreservatet 
Krontallen 

Utdrag ur fastighetskarta l 05 96 
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Naturreservatet Krontallen 
Sl<.ötselplan 

l . Allmän målsättning 
2. Disposition och skötsel av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreation och friluftsliv 
4. Tillsyn 
5. Uppföljning 
6. Finansieling av förvaltningen 
7. Skötse1planekarta 
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l. ALLMÄN MÅLSÄ TTNING 

Området skall ges fTi utveckling så att den biologiska mångfalden 
knuten till den asprika taigans ekosystem skyddas och främjas 
samtidigt som området i lämplig utsträckning görs tillgängligt för 
allmänheten. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V MARK OCH 
VATTEN 

2.1 Målsättning för mark- och vegetationsvård 

Området skall ges fri utveckling. Gångstig skall dock 
iordningställas och underhållas. 

2.2 Faunavård och jakt 

För att betestrycket på uppväxande lövskog ej skall bli för högt är 
det viktigt att älgjakt bedrivs i reservatet och dess omgivningar. 
Jakten skall anpassas så att den inte onödigtvis stör de besökare i 
ormådet som håller sig till de markerade stigarna. Siktröjningar 
skall göras i så liten utsträckning som möjligt. Utforsling av fällda 
älgar med motorfordon får endast ske längs befintliga traktorstråle 

Reservatet är avsett att utgöra ett område somt skall ge möjlighet till 
skydd och spridning av arter som hotas av skogsbruk med korta 
omloppstider. 
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3. ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH 
FRILUFTSLIV 

3.1 Stigar 

Ett stigslinga skall ställas i ordning med dragning i huvudsak i 
enlighet med bifogad skötselplanekarta. Stigen skall markeras med 
orange färgmarkeringar på träd i stigriktningen. 

3.2 Parkeringsplatser 

Parkeringsplats för personbilar skall iordningställas i anslutning till 
vägen till Känäs med läge enligt bifogad skötselplanekruta. 
Dimensioneringen skall vara sådan att 3 bilar kan parkera. 

3.3 Informationstavlor, h änvisningsskyltar och 
reservatmarkeringa r 

Upplysningstavlor. stighänvisnjngsskyltar och reservatmarkeringar 
skall också uppsättas enligt markeringar på bifogad 
skötselplanekarta. 

3.4 Vägvisning 

Vägvisning skall ske från allmän väg till P-platsen. 

4. TILLSYN 

Förvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet 
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5. UPPFÖUNING 

För att följa upp den biologiska utvecklingen i reservatet skall ett 

lämpligt uppföljningsprogram utarbetas av länsstyrelsen. Tillståndet 
hos EU-habitaten (bl a tillgången till död ved i olika 
nedbrytningsstadier), den lägre floran samt fågellivet skall särskilt 
följas upp. 

6. FINANSIERJNG AV NATURVÅRDSFÖRVALTNJNGEN 

6. L Iordningställande av besöksanordningar 

Arbetskostnader, entreprenadkostnader och materiel för 
iordningsställningsarbeten under år 2002 beräknas till c: a 20 000 kr. 

6.2 skötseJåtgärder 

Gränsmarkeringen bekostas av staten. 

6.3 Informationsmaterial 

Kostnader för folder och informationstavla beräknas till c:a 15 000 
kr. 

6.4 T illsyn 

Årlig kostnad for underhåll av gångstig samt renhållning och 

underhåll av P-plats kan ej anges eftersom den skötseln kornmer att 
upphandlas. 
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6.5 Uppf6ljning 

Kostnadema för uppföljningen blir beroende av den prioritering av 
uppföljningsprojekt som skall ske i Natura 2000 nätverket samt av 
tilldelade resurser inom ramen för miljöövervakningen. 



o 

~~·., ([\. 
\ . ~ ~ \ 

\. . -. 
l • 

' \~ ~ 
'- \ "--. 

\ 

\_.-·-_ . ..-,. Känässjön 

'J 

,._ 
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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 ändting i beslutet Ni vj[[ ha. 

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

Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder länsstyrelsen 
överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementel). 

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



Sändlista har ej scannats 


