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Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Lampahöjd i 
Hällefors kommun 

BESLUT 

l (14) 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998 :808) beslutar Länsstyrelsen att 
forklara det område som avgränsas på bifogad karta som natuneservat. 
Området omfattar del av fastigheten Östra Lövnäs l: l i Hällefors kommun 
under fastighetsbildning. Reservatet har den gräns som anges på bifogad 
beslutskarta och slutligen märks ut i fält. 

Natuneservatets namn skall vara Lampahöjd 

Syfte 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till taigasko g. De artgrupper 
som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och marklevande svampar 
samt vedlevande insekter 

• Att genom riktade åtgärder t ex naturvårdsbränning återställa miljöer 
och en dynamik som kännetecknat taigamiljön i naturstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till tjärnar, myrar och bäckar 
• Att tillgodose behovet av attraktiva områden for friluftslivet 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet forordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 och 22· §§ forordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm., att nedan angivna 
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föreskrifter samt vård- och fårvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
natmTeservatet. 

A. Föresb-ifter enlilrt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det fårbjudet att: 
1. Bedriva täkt eller annan verksamhet som fårändrar områdets topografi, 

yt- eller dräneringsfårhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framfåra motordrivet fordon i teiTäng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppfåra byggnad eller annan anläggning 
7. Utfå ra något slag av avverkning, galbing eller röjning, så eller plantera 

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

8. Uppfåra nya jakttom eller jaktpass, röja siktgator eller stödutfodra vilt 

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fålld älg med 
fyrhjulsmotorcykel eller älgdragare. 

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

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten fårpliktas tåla att 
fåljande åtgärder vidtas får att tillgodose syftet med nahuTeservatet. 
l. Utmärkning av reservatet 
2. Uppsättande av informationstavlor och ev. anläggande av stig 
3. Restaurering och skötsel av biotoper, t ex naturvårdsbränning, villca åtgärder 
behövs får att uppnå reservatets syften 
4. Genomfårande av undersökningar av fårekorost av djur- och växtru.ier samt av 
mark- och vattenförhållanden 
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C. Ordningsföreslaifter 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. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld annat än på ev. angiven plats 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart 
efter att de har trätt i kraft även om de överklagas. 

Ovanstående fdreslaifter skall inte utgöra hinder for förvaltaren att utfara de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 

Föreskrifterna träder i lcraft 2008-10-23. 

Fastställande av skötselplan 

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

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Lampahöjd 
Län: Örebro län 
Kommun: Hällefors 
Församling: Grythyttan 
Fastigheter: Del av Östra Lövnäs l: l under fastighetsbildning 
Lägesbeslcrivning: 2 km V Rockesholm 
Naturgeografisk region: skogslandskapet non om Norrlandsgränsen 
Kulturgeografisk region: Södra Norrlands och norra Svealands kust- och 
odlingsbygder 
Ekonomiskt kartblad: 11 E Og, 114 06 
Topografiskt kartblad: Karlskoga l OE NO, l 044 
Areal: Totalt 123,0 ha varav produktiv skogsmark 94,7 ha 
Markägare: Naturvårdsverket 
Objektsnummer: RegDOS 2005683 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
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REDOGÖRELsEFÖRÄRENDET 

Området uppmärksammades av länsstyrelsen vid de inventeringar som 
genomfördes under 2003 för att ge underlag för naturvärdesbedömning av 
all statlig skogsmark (Regeringsuppdraget M2002/2121/Na). Som ett 
resultat av detta togs området upp i Naturvårdsverkets deh·apport 
Skyddsvärda statliga skogar, Svealand utom Dalarnas län (Rapport 5341, 
jan 2004). Med denna som grund fattade Naturvårdsverket och Sveaskog en 
principöverenskommelse om att de områden som listats i denna rapport 
skulle försäljas till Natmvårdsverket för bildande av natuneservat. I 
september 2007 genomfördes köpet av området. 

Samråd med kommunen har skett. 

Länsstyrelsen bedömer att de två föreslagna ordningsföreskriftema enligt 7 
kap 30 § MB innebär så begränsad kostnadsmåssig och andra konsekvenser 
för allmänheten att det saknas skäl för en konsekvensutredning enligt 4 § 
förordningen om konsekvensutredning vid regelgivning (2007:1244). 

Inkomna remissvar har varit positiva. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Lampahöjd har höga naturvärden knutna till boreal natursko g, till död ved, 
gamla lövträd, hög luftfuktighet och till myrkomplex med ingående tjärnar. 
Beståndens höga åldrar och mängden död ved resulterar bl a i en mycket 
stor mängd signal- och rödlistade arter. Objektet ligger i värdetrakt för 
naturbarrskogar utpekad i den regionala strategin för formellt skydd av 
skogsmark. 

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 litet ror att komma ifråga som 
nationalpark varför skydd som naruneservat föreslås. 

Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald liksom 
livsmiljöer finns om de bevarandemål uppfylls som framgår av bifogad 
skötselplan. 

Beslutet suider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
därmed förenligt med 7 kap 8§ miljöbalken. 
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Beslutet bidrar till miljökvalitetsmålen levande skogar, myllrande 
våtmarker, levande sjöar och vattendrag och ett rikt djur och växtliv samt är 

i linje med gällande riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd. 

Det är vidare i linje med Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
den biologiska mångfalden. 

Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelsema i 3 och 4 kap 
miljöbalken. 

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 la:ävs för att syftet med naturreservatet ska tillgodoses. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.) 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Rose-Marie Frebran. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsjuristen Per Unden, samt föredraganden, avdelningsdirektören 
Sture Marklund. 

_;;p-f~ 
Sture Marklund [ . 
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Bilaga 2. 

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 ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag beslutet 
kungjordes i dagspressen, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begfut 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 3. Skötselplan för naturreservatet 
Lampahöjd 

BESKRIVNING 

l. Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till taigaskog. De artgrupper 
som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och marklevande svampar 
samt vedlevande insekter 

• Att genom riktade åtgärder t ex naturvårdsbränning återställa 
miljöer och en dynamik som kännetecknat taigamiljön i naturstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till tjämar, myrar och bäckar 
• Att tillgodose behovet av attraktiva områden for friluftslivet 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Lampahöjd 
Objektnummer Reggos 2005683 
Skyddsform Naturreservat 
Län Orebro 
Kommun Hällefors 
Markslag och naturtyper (ha): 
Banblandskog Produktiv skogsmark 94,7 ha 
Myr, sjö, väg mm 28,3 ha 
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Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
Naturtyper 

Artgrupper 

Berg, morärunark, torvmark 
Boreal naturskog, myr, sjö 
vattendrag 
Mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar samt 
vedlevande insekter 

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 

10 (14) 

Området bar i huvudsak nyttjats för skogsbruksändamål med en historia 
som sträcker sig åtminstone bakåt till 1600-talet. I områdets nordöstra höm 
har viss odlingsverksamhet bechivits sedan åtminstone år 1742 enligt en då 
upprättad avfattningskmta. En del av kärren i området torde ha nyttiats som 
slåttermark från 1700-talet och ett par århundraden frmnåt. skogsbete har 
säkert också förekommit under denna period. 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
Läget i en barrskogstrakt utpekad i regional strategi för formellt skydd av 
skog ger området en stor betydelse ur landskapsekologisk synpunkt. Dess 
struktur och kontinuitet ger området ett stort värde för bevarande av 
biologisk mångfald i den ovan nämnd ban·skogstrakten. Kryptogamfloran 
och vedinsektsfaunm1 är särskilt värdefull. 
2.3.2 Värden för friluftslivet 
Områdets vildmarkskaraktär är attraktiv för många naturintresserade och de 
höga bergen ger möjlighet till storslagna utsikter över omgivande skogs
och sjölandskap. 

3. skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden: 
l. skogsmark med ingående myrar och bäckm· 
2. Anordningm· för besökare 
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Skötselområde l: Skogsmat·k med ingående sjöar och myrar 

B eskrivnilzg 
Lampahöjd utmärks av ett välavgränsat höjdområde med dramatisk 
topografi. Det råder nästan l 00 meters höjdskillnad i området ( c:a 220-315 
m ö h). Lodräta bergssidor växlar med långsträckta skogsbeklädda 
sluttningar. Hjärtat av området genomskärs av en djup dalgång. Dalkitteln 
bottenplan är nonsluttande och haftigt översilat. Ovanfår branterna 
utbreder sig en mindre myrmosaik I mynnarken finns två små tjärnar. 
Utsikten är här milsvid och omgivningarna utgörs av trädlösa hällmarker 
och gles höjdlägesskog. Höjdskillnaderna i området är avgörande får 
vegetationssamhällenas utbredning. De kargaste tenänglägena rymmer 
långsamväxande och lågvuxen talldominerad skog av kråkbär-ljungtyp. 
Slänterna hyser omvänt västlig högrest blåbärsgranskog. Inslaget av lövträd 
är bär fårhållandevis rikligt, framfårallt i branterna där aspen lokalt är 
beståndsbildande. Det humida klimatet och sluttningarnas exponering mot 
ost-nordost gör att fuktig mark även uppträder i sluttande tenäng vid 
Lampahöj d. Förbållandet ger sig bl a till känna genom soligena 
sumpskogsstråk och myrdråg. skogsbestånden vid Lampahöjd utgörs av 
boreal naturskog. Förekomsten av död ved är stor och framfårallt i branterna 
är stöne ansamlingar vanliga. Vissa branter har en trädkontinuitet som 
sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden. 

B eva rattdem ål 
• Tjärnar och bäckar i området skall ha naturlig hydrologi 
• Arealen boreal naturskog inklusive brända ytor skall uppgå till minst 

90ha 
• Den på lodytor växande laven norsk näverlav skall ha stabil och 

livskraftig population 
• Den på lågor växande laven rödfläckig bägarlav, Cladonia 

norvegica, skall ha stabil och livskraftig population 

skötselåtgärder 
• Ev naturvårdsbränning i enlighet med kommande regional plan 

skötselområde 2: Anordningar för besökue 

B evarandemål 
• En väl underhållen P-plats med In.fo-tavla skall finnas på plats 

angiven i fastställd skötselplan. Nivåläggning 2. 
• En väl underhållen stig till utsiktsplats på berget rakt väster om P

platsen skall finnas. 
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skötselåtgärder 
• Iordningsställande av P-plats. 
• Uppsättande av skylt. 
• Rekognosering och anläggande av stig till utsiktsplats. 
• Årlig tillsyn och underhåll av anordningar. 

4. Jakt 
Jakt får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i natuiTeservatets 
föreskrifter. 

5. Referenser 

Naturvårdsverket, 2004: Skyddsvärda statliga skogar, Svealand utom 
Dalarnas län. Rapport 5341. Jan 2004, 

Lantmäteriet, 1742: Avfattning med ConceptCharta öfwer Skiertorp, 
Grytbytte Bergslag och Socken. 18-GRY -26. 

6. Uppföljning 

6.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar får dokumentatiOJ?. av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar får att uppföljning av genomrörda skötselåtgärder 
sker i slutet på vmje år, de år då åtgärder har genomförts. 

6.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett program for uppföljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 
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7. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Va•· Finansiering 
Iordningställande av Senast år 201 O Enl Reservatsanslag 
P-plats skötselplanekarta 
Uppsättande av Senast år 201 O Enl Reservatsanslag 
informationsskylt skötselplanekarta 
Jordningsställande av Senast år 20 Il Skall Reservatsanslag 
stig till utsiktsplats rekognoseras 
Underhåll av År 2015-... Enl ovan Reservatsanslag 
anläggningar 
Uppfoljning av Efter åtgärd Hela reservatet Reservatsanslag 
skötselåtgärder 
Uppfciljning av I enlighet med Hela reservatet Reservatsanslag 
bevarandemål vadsom 

bestäms i 
kommande 
program 
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