
Länsstyrelsen i Örebro läns föreskrifter om Rällsälven och 
Bredsjöbäckens naturreservat i Ljusnarsbergs kommun 

Information om dokumentet  

Detta är en digitalt tillgänglighetsanpassad webbversion av Örebro läns 

författningssamling 18FS 2022:18 som är daterat den 28 november 2022. Det 

godkända originaldokumentet finns arkiverat i vårt digitala ärendesystem 

och har diarienummer 511-290-2014. 

Avsändare är Länsstyrelsen Örebro län. 

18FS 2022:18 

Länsstyrelsen i Örebro län har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat 

att bilda naturreservat inom delar av fastigheterna Grönhult 1:13, Grönhult 

1:16, Lundsäng 1:1, Lundsäng 1:2, Rällen 2:2, Rällen 3:56, Rällsälv 3:4, 

Rällsälv 4:2, Rällsälv 5:1. Reservatet Rällsälven och Bredsjöbäcken ligger ca 5 

km söder om Kopparberg. 

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 30 § 

miljöbalken följande ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta 

inom reservatet.  

I naturreservatet är det för allmänheten förbjudet att 

1. borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, 

jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
1. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg, 

2. fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna 

träd och buskar, 
3. elda annat än på iordningställda grillplatser, döda eller levande träd 

eller träddelar från reservatet, får inte användas vid eldning, 

4. cykla annat än på befintliga vägar eller cykelleder, 
5. skada vegetation till exempel genom att gräva upp ris, gräs, örter, 

mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och 
blomplockning, 

6. medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid 

bedrivande av jakt och fiske, 
7. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch 

eller att snitsla spår, 



8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling 

eller övning, lägerverksamhet eller liknande,  

9. utan Länsstyrelsens tillstånd utföra inventeringar eller andra 
vetenskapliga undersökningar som innefattar insamling eller märkning 
av växter och djur, framförande av motordrivet fordon i terräng, 

uppförande av tillfälliga anläggningar eller liknande. 

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 

miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att förfoga 

över fastighet och att tåla visst intrång. Beslutet med tillhörande karta 

förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 28 november 

2022 och gäller omedelbart även om de överklagas. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 november 2022. 

På Länsstyrelsens vägnar 

Kontaktuppgifter till Länsstyrelsen 

Kontakta oss via e-post orebro@lansstyrelsen.se, postadress Länsstyrelsen 

Örebro län, 701 86 Örebro, eller ring vår växel 010-224 80 00. 

Vår webbadress är lansstyrelsen.se/orebro. 


