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(dnr 511-2650-2019) 

Beslut 
Länsstyrelsen i Örebro län beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) att Dunderklintarnas naturreservat inrättat av Länsstyrelsen 2006-
12-08 (Dnr: 5112-09749-1999) samt utvidgat 2009-10-26 (5112-05558-2008) 
och slutligen fastställt av regeringen 2010-12-16 (M2009/4245/F/M) 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 tidigare beslut om bildande och utvidgning 
för Dunderklintarnas naturreservat gälla i sin helhet med syfte 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 (barrskog) samt 2 (myr, sjö och småvatten) i gällande 
skötselplan, daterad 2009-10-26 (bilaga 2). 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft 
2019-12-18. Enligt samma bestämmelse gäller ordningsföreskrifterna 
omedelbart även om de överklagas. 

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: 
- bortföra eller skada döda träd eller träddelar, 
- göra upp eld, annat än på iordningställda platser. 
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Utan Länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att: 
- bedriva insamling av mossor och lavar, samt svampar som växer på 

träd eller död ved, 
- bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur. 

Föreskrifterna enligt punkterna 1 och 2 ska inte hindra upprättandet av 
lägereld i samband med jakt, men då får inte grövre torrträd och lågor 
utnyttjas. Föreskriften enligt punkt 1 ska inte utgöra hinder mot normalt 
underhåll av befintlig starkströmsledning respektive teleledning. 

Ovanstående föreskrifter ska inte hindra underhåll av befintlig väg. 

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. 

Beslut med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen. 

Maria Larsson 

Rof Wedding  
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