
 

 

 
  

 

  

  

 
 
 
 
 
 

   
   

      
 

 

 

  

  

 

 

 
 

Beslut 
1(5) 

Datum Diarienummer 

2020-11-16 511-7660-2019 

Enligt sändlista 

Geografisk utökning av naturreservatet 
Borgaberget i Askersunds kommun samt beslut 
om föreskrifter m.m. 

Beslut 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 
att Borgaberget naturreservat inrättat av Länsstyrelsen 2019-11-18 (dnr 511-4182-
2014) ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av kartan i detta 
beslut och som slutligen märks ut i fält. 

För den tillkommande delen ska beslutet om att bilda Borgaberget naturreservat 
gälla i sin helhet med syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap. 4 §, 5 §, 6 § samt 30 
§ miljöbalken (bilaga 1). Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen 
ska ingå i skötselområde 1 och 2 i gällande skötselplan, daterad 2019-11-18 
(bilaga 2). 

Uppgifter om utökningen  
Namn: Borgaberget 

NVR-id: 2051219 

Kommun: Askersund 

Natura 2000-område: -

Lägesbeskrivning: 5 km väst sydväst om Askersund 

IUCN-kategori: 1a, strikt naturreservat 

Fastigheter: del av Markebäck 1:71 

Markägare: Enskild 

Rättigheter: Jakt 

Areal: Utökning 7,5 hektar, 
varav 7,5 ha produktiv skogsmark 
(hela naturreservatet 39 hektar) 

Naturtyper utökningen: 7,5 ha barrskog 

Förvaltare av reservatet: Länsstyrelsen i Örebro län 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer 
701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 

www.lansstyrelsen.se/orebro
mailto:orebro@lansstyrelsen.se


 

 
 
  

 
 

 
  

 

   

Beslut 2(5) 

2020-11-16 511-7660-2019 

Beskrivning av området som utgör utökningen 

Utökningen består av variationsrik äldre naturskogsartad barrskog på, och mellan 
två berg. Topparna på dessa berg domineras av mycket gammal tallskog medan 
bergssidor och svackor domineras av gammal granskog med varierat inslag av tall 
och björk, al och asp. Området är stark kuperat och variationsrikt och hyser 
lodytor, rasbranter, fuktsvackor och död ved. I delar av granskogen syns en tydlig 
påverkan av basisk jordart, här växer exempelvis, lind, hassel och blåsippa. Flera 
rödlistade och ovanliga arter har noterats i området, däribland, tretåig hackspett, 
spillkråka, gullpudra, knärot, granticka, ullticka och tallticka. 

Skälen för beslutet 

Ett mark- eller vattenområde får av Länsstyrelsen eller kommunen förklaras som 
naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla 
naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. Ett område som 
behövs för att skydda, återställa, eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller 
livsmiljöer för skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat, se 7 kap. 4 
§ miljöbalken. 

Naturvärdena knutna till områdets livsmiljöer, naturliga dynamik samt mängden 
signalarter och rödlistade arter har endast begränsade möjligheter att finnas kvar 
under påverkan av skogsbruk. Den närmast förväntade skogsbruksåtgärden är för 
större delen av området slutavverkning.        

Länsstyrelsens bedömning 

Det föreslagna området har mycket höga naturvärden. Skogen har hög ålder och 
uppvisar få spår av modernt skogsbruk. Skyddsvärda arter kopplade till den gamla 
skogen och dess strukturer har också hittats. Områdets naturvärden är sådana att 
de kräver ett omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta 
skyddsbehov tillgodoses bäst genom att området införlivas i Borgaberget 
naturreservat. 

Beslutet följer de riktlinjer som gäller för Länsstyrelsens prioritering av 
områdesskydd. Området ligger i ett kluster av naturreservat med liknande naturtyp 
och utökningen av naturreservatet är därmed väl i linje med den regionala 
strategin för formellt skydd av skog. 

Förutsättningarna för att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer 
bedöms som goda om förvaltningsinriktningen i detta beslut följs och 
skötselmålen uppfylls i enlighet med den för reservatet fastställda skötselplanen.  

Beslutet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd 
och är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
den biologiska mångfalden samt de av riksdagen antagna miljökvalitetsmålen. 
Skyddet av Borgaberget bidrar till arealmålet för miljömålet Levande skogar samt 
till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. 
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Naturreservatet bidrar också till skyddet av ekosystem vars funktioner är viktiga 
för upprätthållande av de ekosystemtjänster vårt samhälle är beroende av. 

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 eller undersökningstillstånd för 
gruvnäringen enligt den information Länsstyrelsen inhämtat från 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 de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvens-
utredning av regelgivningen. 

Av ovan redovisade skäl anser Länsstyrelsen att Borgaberget naturreservat ska 
utökas. 

Upplysningar  

Bestämmelserna i skogsvårdslagen och Skogsstyrelsens föreskrifter om 
bekämpning av skadeinsekter och tillvaratagande av skadad skog gäller ej inom 
naturreservatet. Det innebär t.ex. att eventuella vindfällen och stormskadad skog 
ska lämnas orörda. Uppkommer insektsskador på skog i anslutning till 
naturreservatet som en följd av att åtgärder för insektsbekämpning inte vidtagits 
inom naturreservatet ska frågan om ersättning bedömas enligt skadeståndsrättsliga 
regler. Vid exempelvis spontant uppkommen skogsbrand har markägaren ansvar 
för bevakning i den utsträckning som har beslutats av räddningsledaren efter 
avslutad räddningsinsats. Se 3 kap. 9 § i lagen om skydd mot olyckor (2003:778).  

Kungörelse  

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken ska kungöras i länets 
författningssamling. Beslutet delges sakägarna enligt sändlista med 
delgivningskvitto. 

Redogörelse för ärendet 

År 2013 registrerade Skogsstyrelsen en ca 25 ha stor nyckelbiotop på 
fastigheterna Bro 7:1 och på Markebäck 1:71. Året därpå avverkningsanmäldes 
skog på Bro 7:1 intill nyckelbiotopen varvid kontakt mellan markägaren och 
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Länsstyrelsen upprättades och en dialog om naturreservatsbildning påbörjades. 
Detta ledde till att överenskommelse om intrångsersättning för 
naturreservatsbildning slöts 2016 och år 2019 togs beslut om 
naturreservatsbildning på delar av fastigheten. 

År 2017 påbörjades också skogsbruksåtgärder intill nyckelbiotopen, nu på 
fastighet Markebäck 1:71 varvid kontakt mellan markägare och Länsstyrelsen 
upprättades och reservatsdiskussion inleddes. Detta ledde till att 
överenskommelse om intrångsersättning för naturreservatsbildning slöts 2019 för 
delar av Markebäck 1:71. 

Samråd har skett med Askersunds kommun.  

Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga 
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 3.) 

Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Maria Larsson. Vid den slutliga 
handläggningen av ärendet deltog länsjurist Lars Wadström, enhetschef Johan 
Karlhager samt handläggare Emil Pagstedt Andersson, föredragande. 
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