
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BESLUT 
2014-10-30 Dnr 511-330-2012 

  

  

Sture Marklund 
Direkt: 010-224 48959 
Sture.marklund@lansstyrelsen.se 
  

Enligt sändlista 

 

 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ORG NR 
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 

1(13) 

 
Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av 
naturreservatet Råhöjden i Degerfors och Karlskoga 
kommuner och beslut om föreskrifter m.m. 
 
Beslut 
 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad beslutskarta och med de gränser som 
slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Reservatsområdet utgör del av 
fastigheterna Högeberg 1:13, Högeberg S:1 samt Västansjö 1:5 i Degerfors 
kommun samt del av fastigheterna Karlskoga Stråbergsmyren 2:127 och 
1:138 i Karlskoga kommun.  
 
Naturreservatets namn ska vara Råhöjden. 
 
Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer, återställa värdefulla naturmiljöer, återställa 
eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose behov av 
områden för friluftsliv.  
 
Områdets naturskogar, myrmarker och andra ingående naturtyper samt 
områdets orörda karaktär med dess biologiska mångfald ska bevaras och 
utvecklas. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och natur-
miljöer ska även behov av områden för friluftslivet tillgodoses.  
 
Syftet ska tillgodoses genom att områdets naturtyper med dess flora och 
fauna utvecklas fritt genom intern dynamik och andra naturliga processer.  
 
Aktiva åtgärder kan komma att vidtas för att eliminera förekomsten av 
exotiska träd och buskar.  
 
Lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta för friluftslivet. 
 
 
 
Föreskrifter för naturreservatet 
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För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm att nedan angivna 
förskrifter ska gälla för naturreservatet. 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5§ andra stycket miljöbalken om inskränkningar 
i rätten att använda mark- och vattenområden 
 
Det är förbjudet att 
 
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden 
2. anordna upplag 
3. anlägga väg eller stig 
4. framföra motordrivet fordon i terräng 
5. dra fram ny mark- eller luftledning 
6. uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

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

8. uppföra nya jakttorn, röja siktgator eller stödutfodra vilt 
9. inplantera främmande arter 
10. att utan Länsstyrelsens tillstånd utföra provborrning för prospektering av 

mineraler 
 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om vad ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet förpliktas tåla 
 
1. utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 

anvisningar,  
2. uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats som markerats 

på beslutskarta, 
3. anläggning och underhåll av P-plats vid plats som markerats på 

beslutskarta,     
4. anläggning av gångstig från parkering till Råhöjdens topp, 
5. restaurering och skötsel av biotoper vilka åtgärder behövs för att uppnå 

reservatets syften, 
6. genomförande av undersökningar av förekomst av djur- och växtarter. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998: 
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm om rätten att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 
 
Det är förbjudet att 
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1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, 

gräs, örter eller lavar 
3. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling 

eller övning, lägerverksamhet eller liknande verksamhet 
4. elda 
 
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter 
att de trätt i kraft, även om de överklagas.  
 
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 5 
december 2014. 
_____________________________________________________________ 
 
Undantag från föreskrifterna enligt 7 kap §§ 5 och 30 miljöbalken 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för 
 
a) förvaltaren av naturreservatet, eller den förvaltaren utser, att utföra de 

åtgärder som krävs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som 
framgår ovan av föreskrifterna (under B) enligt 7 kap 6 § miljöbalken, 

b) förvaltaren av naturreservatet, eller den förvaltaren utser, att i 
uppföljningssyfte utföra inventeringsverksamhet, nödvändig insamling 
av bestämningsmaterial eller annan dokumentation av växt- och djurliv, 
luft-, mark- och vattenförhållanden inom naturreservatet, 

c) uttransportering av fälld älg, hjort eller vildsvin med fordon som inte ger 
långsiktigt bestående skador på mark eller vegetation, 

d) underhåll av befintliga siktgator genom försiktig röjning 
e) framförande av motorfordon av tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller 

räddningsärende (insatsen ska omgående anmälas till länsstyrelsen), 
f) plockning av bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej 

fridlysta eller rödlistade arter 
 
 
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 (bilaga 3). 
 
UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 
 
Namn:     Råhöjden 
NVR (RegDOS) id:   2042288 
Kommuner:   Degerfors och Karlskoga 
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Lägesbeskrivning:  11 km sydväst om Karlskoga centrum 
Naturgeografisk region: Kuperad sydlig boreal 
IUCN-kategori:  Ia strikt naturreservat 
Fastigheter: Berör Degerfors Högeberg 1:13, Degerfors 

Högeberg S:1,Degerfors Västansjö 1:5, 
Karlskoga Stråbergsmyren 2:127 samt 
Karlskoga Stråbergsmyren 2:138. 

Markägare:   Staten Naturvårdsverket, privata 
Fastighetsanknutna    
rättigheter som    
reservatet berör:  Jakträtter, vägrätt 
Areal: 28,7 hektar, varav 27,6 ha produktiv 

skogsmark 
Förvaltare av reservatet: Länsstyrelsen i Örebro län   
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Ärendet initierades under hösten 2008 då Skogsstyrelsen avgränsade två 
större nyckelbiotoper i området efter en inkommen slutavverkningsanmälan. 
Med tanke på objektets storlek överläts ärendehanteringen till Länsstyrelsen  
Förhandling om markåtkomst för bildande av naturreservat har därefter förts 
och Hopajola kom i det sammanhanget in som en delsponsor. 
Förhandlingarna har nu genomförts och resulterat i såväl förvärv till staten 
som avtal om intrångsersättning. 
 
Samråd i ärendet har skett med berörda kommuner. 
 
Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga 
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsartade 
struktur och en mångfald av sådana arter som missgynnas av skogsbruk. 
Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av interndynamik och små-
skaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. Området rymmer 
en stor mängd död ved. De många signalarterna indikerar att området har 
varit trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av ett flertal små myrar bidrar 
till hög luftfuktighet, vilket är gynnsamt för fuktighetskrävande svampar, 
lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas förekomsten av 
brunpudrad nållav, skuggblåslav, stuplav, korallblylav, rävticka, ullticka, 
vedticka och tallticka. Området är hemvist för ett flertal minskande eller 
hotade skogsfåglar som t ex hackspettar varav spillkråkan häckar i området. 
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Nämnda djur och växter hotas av pågående markanvändning inom 
skogsbruket. 
 
De särskilda naturvärden som framkommit om reservatsområdet kräver ett 
omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta 
skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat. 
 
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer 
bedöms som goda om riktlinjerna uppfylls, i enlighet med bifogad skötsel-
plan.  
 

Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges 
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt 
Sveriges miljökvalitetsmål.  
 
Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken.  
 
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken.  
 
Beslutet är inte i konflikt med koncessioner för gruvnäringen, enligt den 
information Länsstyrelsen fått av Bergsstaten.  
 
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. 
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den 
föreslagna ordningsföreskriften enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så 
begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för 
en konsekvensutredning av regelgivningen. 
_____________________________________________________________ 
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Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 2.)  
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsrådet Kjell Unevik. Vid den slutliga 
handläggningen av ärendet har dessutom deltagit länsjuristen Katarina 
Nyberg, enhetschefen Johan Wretenberg samt naturvårdsbiologen Sture 
Marklund, föredragande. 

 
 
Kjell Unevik 
 
 
      Sture Marklund 
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Bilaga 1 till Länsstyrelsens beslut dnr 511-330-2012 
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Bilaga 2 till Länsstyrelsens beslut, dnr 511-330-2012 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR  
 
Om Ni är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan Ni överklaga det  
 
Överklagandet skall skickas eller lämnas till 
 
Länsstyrelsen i Örebro län, Naturskyddsenheten, 701 86 Örebro. 
 

Besöksadress: Stortorget 22 
Telefon växel: 010-224 80 00 

  
I brevet skall Ni 
 

1. Ange vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets 
nummer (diarienummer) 
 

2. Redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 
och hur Ni anser att beslutet skall ändras. 
 

Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger postadress 
och postnummer. Ni får gärna ange e-post adress under vilken Ni kan nås. 
 
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt så bör 
Ni skicka med dem. 
 
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. I så fall skall 
fullmakt sändas med överklagandet. 
 
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev inom tre veckor från beslutets 
kungörande annars kan Ert överklagande inte tas upp till prövning. 
 
Om överklagandet kommit in i tid skickar länsstyrelsen handlingarna vidare. 
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Bilaga 3 till Länsstyrelsens beslut, dnr 511-330-2012 

 

 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
RÅHÖJDEN 
 
Denna skötselplan kan utvecklas och preciseras vid en senare omprövning 
inom ramen för naturreservatets syften och föreskrifter.  
 
 
Beskrivningsdel 
 
Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsartade 
struktur och en mångfald av sådana arter som missgynnas av skogsbruk. 
Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av interndynamik och små-
skaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. Området rymmer 
en stor mängd död ved. De många signalarterna indikerar att området har 
varit trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av kärr och källdrag bidrar till 
hög luftfuktighet, vilket är gynnsamt för fuktighetskrävande svampar, lavar 
och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas de till fuktiga, äldre 
naturskogar knutna arterna knärot, brunpudrad nållav, garnlav, 
gammelgranslav, rävticka, tallticka och ullticka. Området är hemvist för ett 
flertal minskande eller hotade skogsfåglar t ex spillkråka och tjäder. Bland 
naturskogens vednedbrytande skalbaggar kan nämnas förekomsten av 
bronshjon och Thomsons trägnagare. Nämnda djur och växter hotas av 
pågående markanvändning inom skogsbruket. 
 
 
Plandel 
 
Syftet med naturreservatet och dess föreskrifter är styrande för 
naturreservatets långsiktiga vård.  
 
Åtgärdernas art och omfattning avgörs och preciseras vid kommande 
översyn av skötselplanen. 
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Åtgärder 
 
 
Beskrivningen ovan av hur syftet ska tillgodoses uttrycker 
förvaltningsinriktningen för reservatet. Detta tillsammans med innehållet i 
B-föreskrifterna ger en god bild av reservatsskötseln som senare ska 
utvecklas och preciseras i en komplett skötselplan, 
 
Följande naturvårdande åtgärder kan komma att utföras inom 
naturreservatet: 

 utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar,  

 uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats som 
markerats på beslutskarta, 

 anläggning och underhåll av P-plats vid plats som markerats på 
beslutskarta,     

 anläggning av gångstig från parkering till Råhöjdens topp, 
 restaurering och skötsel av biotoper vilka åtgärder behövs för att 

uppnå reservatets syften, 
 genomförande av undersökningar av förekomst av djur- och 

växtarter 
 
Naturreservatets utmärkning i terrängen 
 
Markeringarna skall göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättning och för 
övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 
 
Informationstavlor med föreskrifter 
 
Dessa sätts upp i anslutning till reservatets entré och underhålles. 
 
Parkeringsplats 
 
Denna iordningställes vid entrén och underhålles. 
 
Tillsyn 
 
Länsstyrelsen svarar för tillsynen av reservatet. 
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Sammanfattning och prioritering av åtgärder 
 

Skötselåtgärd När Prioritet 

Utmärkning av 
reservatsgränsen 

Senast 
2016 

1 

Informationsskylt om 
reservatet 

Senast 
2016 

1 

Uppföljning av 
gränsmarkering 

Efter 
åtgärd 

1 

Underhåll av 
gränsmarkering 

Vid behov 1 

Revidering av 
skötselplan 

Senast 
2025 

2 
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