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Länsstyrelsens i Örebro län beslut med föreskrifter
angående bildande av naturreservatet Svartkärr i
Lekebergs kommun

BESLUT
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del
av fastigheten Svartkärr 2:15 i Lekebergs kommun som naturreservat.
Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och
med de gränser som slutligen utmärks i fält.
Naturreservatets namn skall vara Svartkärr.

Syftet med reservatet
Syftet med naturreservatet Svartkärr är att bevara biologisk mångfald,
bevara värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter, samt
tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Reservatet avser bevara områdets växt- och djurliv, som är knutna till
naturtyperna ädellövskog och betesmark på kalkhaltig mark. Friluftsliv som
grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet och besökare
ska kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter.
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Föreskrifter
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen (1998:
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande
naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet
Utöver vad som följer av annan lagstiftning är det förbjudet att:
1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla
enstaka träd samt att föra bort eller upparbeta döda stående eller
liggande träd eller träddelar,
2. bedriva täkt, dikning eller annan verksamhet som förändrar områdets
terrängformer eller dräneringsförhållanden,
3. kalka, gödsla eller använda kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel,
4. rensa vattendrag eller anlägga damm,
5. uppföra byggnad eller annan anläggning,
6. anlägga väg eller stig eller anordna upplag,
7. dra fram mark- eller luftledning,
8. uppföra nya jakttorn, röja siktgator, eller stödutfodra vilt.
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och
skötsel. Erforderliga skötselåtgärder kommer att fastställas i skötselplan.
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att följande åtgärder, enligt fastställd skötselplan, vidtas för att tillgodose syftet
med naturreservatet:
1.
2.
3.
4.

anläggande av parkeringsplats dimensionerad för 3-4 personbilar,
anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig,
uppsättande av informationstavla,
utmärkning av naturreservatets yttergränser.

Eventuellt utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder, som
utförs med stöd av föreskrifter och skötselplan, tillfaller förvaltaren.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Det är förbjudet att
1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
2. göra upp eld.
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att
3. samla in mossor, lavar och svampar som växer på träd och ved,
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och
skötsel. Erforderliga skötselåtgärder kommer att fastställas i skötselplan.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart,
även om de överklagas.
Föreskrifterna träder i kraft 2007-11-12.
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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 4).

Uppgifter om naturreservatet
Namn:
Län:
Kommun:
Församling:
Fastighet:
Lägesbeskrivning:
Topografisk kartblad:
Ekonomisk kartblad:
Naturgeografisk region:
Kulturgeografisk region:
Areal:
Markägare:
RegDOS-id:
Förvaltare:
Natura 2000-namn:
Natura 2000-id:
Natura 2000-habitat:

Svartkärr
Örebro län
Lekeberg
Hidinge
Svartkärr 2:15, del av
2 km SV Vintrosa tätort
Karlskoga 10E SO, Örebro 10F SV
104 39, 105 30
Skogslandskapet S om Norrlandsgränsen
Mälardalens odlingsbygder
3,7 hektar, varav 3,1 hektar produktiv skog
Naturvårdsverket
2013327
Länsstyrelsen
Svartkärr
SE0240084
Ädellövskog 9020

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Svartkärr naturskyddades genom beslut av Kungliga Domänstyrelsen den 16
februari 1940. Området utgjordes då av ett lövängsområde om 2,85 hektar
på kronoparken Svartkärr i Örebro revir. Beslutet föregicks av förhandlingar
och upprättande av ett arrendekontrakt mellan Överjägmästaren i Bergslagsdistriktet och lärverksadjunkten Edvard Broddesson. Överjägmästaren tillställde Kungliga Domänstyrelsen det upprättade kontraktet för godkännande
den 16 december 1939. Enligt kontraktet skulle inte träd få avverkas, annat
än efter överenskommelse mellan jägmästaren och arrendatorn. Kungliga
Domänstyrelsen godkände det upprättade kontraktet och beslöt att området
skulle betraktas som av styrelsen naturskyddat område.

5 (9)

BESLUT
2007-10-22

Dnr: 5112-12484-2007

Genom en överenskommelse mellan dåvarande Domänverket och Naturvårdsverket den 3 augusti 1978 överfördes domänreservatet Svartkärr i
Naturvårdsverkets ägo utan ersättning. Vi detta tillfälle följde 0,8 hektar
åker med fastigheten. Det utgjorde tillsammans hela kronoparken Svartkärr.
Ett förslag till beslut och skötselplan började utarbetas vid Länsstyrelsen
redan 1977, men fullföljdes inte. Ett nytt beslutsförslag påbörjades 1994,
men fullföljdes inte heller den gången. Under mellanperioden förvaltades
området ur naturvårdssynpunkt av Skogsvårdsstyrelsen. Den gamla åkermarksdelen ingick vid detta tillfälle i en större betesmark.
Genom åren har diskussioner förts med enskilda markägare till angränsande
fastigheter om att bilda ett större naturreservat. Angränsande fastigheter
äger naturvärden som skulle komplettera det nuvarande reservatet Svartkärr.
Det är sannolikt att Länsstyrelsen i en framtid kommer att återuppta diskussionerna med ägarna till angränsande fastigheter i denna fråga.
Samråd har skett med Lekebergs kommun under september 2007. Kommunen är positiv till reservatsbildningen. Örebro läns muséum har avgivit
remissvar och ser positivt på bildandet.

SKÄLEN FÖR BESLUTET
Områdets huvudsakliga naturvärde utgörs av ädellövskog på kalkhaltig
mark och till denna skogstyp knuten flora och fauna. Äldre ädellövskog är
underrepresenterad bland Sveriges formellt skyddade områden och äger
höga naturvärden. Många av de förekommande arterna är starkt missgynnade av skogsbruk. Området omfattar värdefulla naturtyper som numera
på grund av den rådande inriktningen i det moderna jord- och skogsbruket
är ovanliga och skyddsvärda. Ett flertal i övrigt ovanliga växt- och djurarter
har här möjlighet att fortleva i lämplig miljö.
De särskilda naturvärden som här beskrivits, skulle vid normalt jord- och
skogsbruk gå förlorade. För att uppnå ett långsiktigt säkerställande av dessa
naturvärden, är det nödvändigt att området förklaras som naturreservat.
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer
bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med bifogad skötselplan. Den interna dynamiken i området kommer att bidra till fortsatt leverans av död ved och i viss mån lövträd.
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Beslutet följer de riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och
Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden,
samt Sveriges miljökvalitetsmål.
Svartkärr är beläget inom ett område av riksintresse för naturvården
(Latorpsplatån, NRO18014) enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Området är även
Natura 2000-område (Svartkärr, SE0240084) enligt 7 kap 27 § miljöbalken.
Natura 2000-områden ska enligt samma paragraf prioriteras i skyddsarbetet.
ÖVRIGA AVVÄGNINGAR
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet
miljöbalken.
Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är
därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken.
Beslutet är inte i konflikt med undersökningstillstånd eller koncessioner för
gruvnäringen, enligt den information Länsstyrelsen fått av Sveriges geologiska undersökning.
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.
_____________________________________________________________
Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 2.)
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog
landshövding Sören Gunnarsson jämte ledamöterna Marie-Louise ForsbergFransson, Ola Karlsson, Lars-Erik Soting, Inger Högström-Westerling,
Annika Johansson, Anna Ragén och Matilda Ernkrans
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog länsjurist Per Undén,
enhetschef Magnus Eklund, och länsråd Lars Östring samt föredragande
naturvårdshandläggare Michael Andersson.

Sören Gunnarsson
Michael Andersson
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Bilaga ti ll Länsstyrelsens
beslut 2007-10-22
Dnr 5112-12484-2007
Naturreservatet
SVARTKÄR R,

Lekebergs kommun

N

l
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Bilaga 2.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Om ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala i
brevet om 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
Länsstyrelsen 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.

KONSEKVENSANALYS
Konsekvensutredning enligt 27§ verksförordningen (1995:1322) av
förslag till föreskrifter för naturreservatet Svartkärr i Lekebergs
kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Svartkärr. Enligt
27 § verksförordningen ska Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av
de föreslagna föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en konsekvensutredning
av de föreskrifter som har karaktären av normföreskrifter, dvs. de som riktar
sig till allmänheten.
Konsekvensutredning
Syftet med föreskrifterna
Föreskrifterna för området innehåller tre bestämmelser för allmänheten.
Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturvärdena
inte uppstår.
Effekter
Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara begränsad.
Kostnader
Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms inte medföra några kostnader
för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen.

