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Dm 511-310-2012 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av 
naturreservatet Blecktjärnsskogen i Hällefors 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 beslutskaiia och med de gränser som 
inmätts i fält (se bilaga 2), som naturreservat. Reservatsområdet utgör del av 
fastigheterna Västgötetorp 1 :29 i Hällefors kommun samt Hållsjö 
Hyttebacke 1 :6 i Karlskoga kommun. 

NatmTeservatets namn ska vara Blecktjärnsskogen. 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med natmTeservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer, återställa värdefulla naturmiljöer, återställa 
eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose behov av 
01måden för friluftsliv. 

Områdets naturskogai·, myrmarker, vattendrag och andra ingående natur
typer med deras biologiska mångfald samt områdets orörda karaktär ska 
bevaras och utvecklas. Inom rainen för bevai-andet av biologisk mångfald 
och naturmiljöer ska även behov av områden för friluftslivet tillgodoses. 

Syftet ska tillgodoses genom att områdets natmiyper med deras flora och 
fauna utvecklas fritt genom intern dynamik och andra naturliga processer. 

Som restameringsåtgärd med efterföljande fri utveckling kan bränning 
komma ifråga för utvecklingsmark och arronderingsmark liksom åtgärder 
för återställande av den naturgivna hydrologin och vegetationen i våtmarker. 

Återkommande bränning kan komma ifråga i naturskog då det motiveras av 
förekomsten av äldre naturlig brandpåverkan och onaturligt långvarig 
brandfrist samt specifikt för att gynna vissa brandanknutna aiier. 
Aktiva åtgärder kan komma att vidtas för att eliminera förekomsten av 
exotiska träd och buskar. 
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Lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta för friluftslivet. 

Föreskrifter för naturreservatet 

För att tillgodose syftet med natmTeservatet 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 natmTeservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap 5§ andra stycket miljöbalken om inskränlmingar
i rätten att använda mark- och vattenområden 

Det är förbjudet att 

1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd såväl som
fälla enstaka träd eller buskar, samt att samla ihop, föra bort eller
upparbeta döda stående eller liggande träd och buskar eller delar av träd
och buskar,

2. så eller plantera träd och buskar,
3. borra, gräva, spränga, schakta, markbereda, utföra annan mekanisk

markbearbetning eller bedriva täkt av något slag, utfylla, tippa, eller
anordna upplag,

4. dika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd som
påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållanden,

5. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster eller liknande,

6. uppföra byggnad eller annan anläggning,
7. utöka befintlig byggnad eller anläggning,
8. dra fram mark- eller luftledning, eller gräva ned befintlig luftledning,
9. kalka, använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller

gödselmedel,
10. inplantera för 01mådet främmande växt- eller djurart, eller individ från

ortsfrämmande population,
11. uppföra nya jakttorn, röja nya siktgator för jakt eller stödutfodra vilt,

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

1. utmärlming av natuneservatets gränser enligt Naturvårdsverkets
anvisningar,

2. anläggande och underhåll av led enligt beslutskmta ,

3. uppsättning och underhåll av informationstavlor vid platser som
markeras på beslutskmta ,

4. avverlming eller på annat sätt b01ttagande av exotiska träd och buskar
såsom conto1tatall, lärkträd, ädelgran mm,
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5. b01ttagande av in växande eller konkurrerande träd till tallar i åldrar över
200 år eller aspar med rik lavflora eller andra särskilt värdefulla träd
eller trädgrupper

6. bränning av planterad yngre skog för att grundlägga en naturlig
föryngring i restaurerande syfte,

7. bränning av äldre skog med historisk brandpåverkan,
8. undersökning och dokumentation av mark- och vattenförhållanden,

vegetation samt växt-, svamp- och djurliv i uppföljningssyfte.

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 

1. bona, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg,
jordytan, sten eller att flytta eller bo1iföra sten,

2. framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten
bilväg eller befintliga skogsbilvägar,

3. fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
fallna träd och buskar,

4. elda annat än på anvisad plats och med medhavd eller av förvaltaren
tillhandahållen ved,

5. skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris,
gräs, ölier, mossor eller lavar,

6. cykla eller rida annat än på bilväg

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

bedrivande av jakt eller fiske,
8. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch

eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
9. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling

eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbaii efter 
att de trätt i kraft, även om de överklagas. 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 5 
december år 2014. 

Undantag från föreskrifterna enligt 7 kap §§ 5 och 30 miljöbalken 
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F öreskriftema 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 djmliv,
luft-, mark- och vattenförhållanden inom naturreservatet,

c) uttransport 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) bär-, matsvamp- och blomplockning (gäller ej fridlysta aiier) för eget

behov,
g) rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig skogs bilväg, i

enlighet med nyttjanderätt,

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: 
NVR (RegDOS) id: 
Kommun: 
Läges beskrivning: 
Naturgeografisk region: 
IUCN-kategori: 
Fastigheter: 

Mmkägare: 
F astighetsanknutna 
rättigheter som 
reservatet berör: 
Areal: 

Natu1iyper: 

Förvaltare av reservatet: 

Blecktj ärnsskogen 
2042126 
Hällefors och Karlskoga 
22 lan N Karlskoga och 29 lan S Hällefors 
99, kuperad sydlig boreal 
la, strikt naturreservat 
Västgötetorp 1 :29 i Hällefors kommun, 
Hållsjö Hytte backe 1: 1 i Karlskoga kommun 
Staten Naturvårdsverket 
Jakt- och vägrätter 

223,7 hektar, varav 198 ha produktiv 
skogsmark 
Skog 202 ha, våtmarker 21,4 ha, vattendrag 
0,3 ha 
Länsstyrelsen i Örebro län 
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Ärendet initierades genom att Länsstyrelsen år 1999 genomförde en 
naturvärdesinventering av området varvid området kvaliteer 
dokumenterades. Länsstyrelsen bedömde därefter i enlighet med 
Länsstyrelsens prioriteringsdirektiv att området hade reservatsklass och 
föreslog till Naturvårdsverket att Länsstyrelsen skulle påböija förhandlingar 
om markåtkomst med detta syfte. Naturvårdsverket godkände detta år 2007. 
Därefter har förhandlingar om markåtkomst genomförts och avtal om detta 
slutits. Samråd med berörda kommuner har genomförts. 

Ärendet har varit föremål för remiss behandling. Sakägare och övriga 
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsaiiade 
struktur och förekomst av en mångfald av sådana aiier som missgynnas av 
skogsbruk. Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av interndynamik 
och småskaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. Området 
rymmer en stor mängd död ved. De många signalaiierna indikerar att 
området hm· varit trädbevuxet under lång tid. Förekomsten av tjärnar, 
bäckar, kärr och källdrag bidrar till hög luftfuktighet, vilket är gynnsamt för 
fuktighetskrävande svampar, lavar och mossor. Bland dessa kan särskilt 
nämnas förekomsten av brunpudrad nållav, vedticka och stjärntagging. 
Området är hemvist för ett fle1ial minskande eller hotade skogsfåglar som 
tretåig-hackspett, pärluggla, tjäder och järpe. Nämnda djur och växter hotas 
av pågående mai-lrnnvändning 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 01mådets 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. 
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Beslutet är förenligt med hushållnings bestämmelserna 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. 

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 naturvårds biologen Sture 
Marklund, föredragande. 
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Beslutskarta för naturreservatet 
a1ecktjärns�kogen, Hällefors 
och Karlskoga kommuner 
Beslutsdatum 2014-10-30 
Dnr 511-310-2012 
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LANTMÄTERIET 

Teknisk beskrivning 

2013-01-10 
Ärendenummer 
T12184 
Mätningsingenjör 
Fredrik Öhman 

Ärende Naturreservatet Blecktjärnsskogen 

Kommun: Hiillefors, Karlskoga Län: Örebro 

l<oordinatsystem SWEREF99_15_00 

l<oordinatkvalitet Inre40 mm, Yttre40 mm 

Punktnummer Norr(N) Öst(E) Markering 

261 6602140,24 123156,61 Rör i mark 

262 6602428,67 123143,66 Rör i mark 

263 6602367,69 122808,00 Rör i mark 

264 6602480,05 122727,40 Rör i mark 

265 6602332,21 122461,16 Rör i mark 

266 6602742,84 122341,43 Rör i berg 

6660 6602017,85 123311,03 Rör i mark 

6661 6600818,39 122785,81 Rör i mark 

6662 6600762,72 122889,63 Rör i mark 

6663 6600578,34 123014,20 Rör i mark 

6664 6600350,88 123399,37 Rör i sten 

6665 6600296,43 123353,85 Rör i mark 

6666 6600064,47 123262,78 Rör i sten 

6667 6600045,33 123323,11 Rör i mark 

6668 6599915,88 123220,31 Rör i sten 

6669 6599928,86 123170,87 Rör i sten 

6670 6600179,94 123090,29 R.ör i sten

6671 6600526,99 122654,87 Rör i mark

6672 6600621,69 122478,28 Rör i mark

6673 6600637,65 122063,58 Rör i mark

6674 6601190,16 121994,70 Omarkerad punkt

6675 6601485,94 121892,57 Omarkerad punkt
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6676 

6677 

6678 

6679 

6680 

6681 

6682 

6754 

6755 

6756 

6758 

6759 

6760 

6762 

6763 

Framställd genom 

Mätmetod 

Norr(N) 

6601801,69 

6601994,09 

6602083,43 

6602108,44 

6602111,02 

6602087,88 

6602446,03 

6600079,24 

6600428,22 

6600355,29 

6600949,04 

6600875,04 

6600801,05 

6600425,91 

6€)01037,45 

Nymäh1ing 

BESLUT 

2014-10-30 

2013-01-10 

Öst(E) Markering 

121764,60 Omarkerad punkt 

121754,72 Omarkerad punkt 

121823,02 Omarkerad punkt 

121991,85 Omarkerad punkt 

122105, 15 Omarkerad punkt 

122285,09 Omarkerad punkt 

122107,35 Rör i mark 

123216,40 Råsten 

122778,88 Råsten 

122870,60 Råsten 

122124,78 Råsten 

122217,71 Råsten 

122310,66 Råsten 

123272,32 Omarkerad punkt 

122013,74 Omarkerad punkt 

Satellitmähling NTRK-tjänst 
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Denna skötselplan ska utvecklas och preciseras vid en senare omprövning 
inom ramen för naturreservatets syften och föreshifter. 

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. Spår av äldre skogsbrandhistorik finns på många ställen. 
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 tjärnar, bäckar, kärr och källdrag bidrar till 
hög luftfuktighet, vilket är gynnsamt för fuktighetskrävande svampar, lavar 
och mossor. Bland dessa kan särskilt nämnas förekomsten av laxticka. 
Onu·ådet är hemvist för ett flertal minskande eller hotade skogsfåglar som 
tretåig hackspett och tjäder. Nämnda djur och växter hotas av pågående 
markanvändning inom skogsbruket. 

Plandel 

Syftet med natull'eservatet och dess föreskrifter är styrande för 
natmTeservatets långsiktiga vård. 

"Syftet med natmTeservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer, återställa värdefulla naturmiljöer, återställa 
eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda mter samt tillgodose behov av 
områden för friluftsliv. 

Områdets naturskogar, myrmarker, vattendrag och andra ingående natur
typer med deras biologiska mångfald samt onuådets orörda karaktär ska 
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bevaras och utvecklas. Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald 
och naturmiljöer ska även behov av områden för friluftslivet tillgodoses. 

Syftet ska tillgodoses genom att områdets naturtyper med deras flora och 
fauna utvecklas fritt genom intern dynamik qch andra naturliga processer. 

Som restaureringsåtgärd med efterföljande fri utveckling kan bränning 
komma ifråga för utvecklingsmark och arronderingsmark liksom åtgärder 
för återställande av den naturgivna hydrologin och vegetationen i våtmarker. 

Återkommande bränning kan komma ifråga i naturskog då det motiveras av 
förekomsten av äldre naturlig brandpåverkan och onaturligt långvarig 
brandfrist samt specifikt för att gynna vissa brandanknutna arter. 
Aktiva åtgärder kan komma att vidtas för att eliminera förekomsten av 
exotiska träd och buskar. 

Lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta för friluftslivet." 

Åtgärdernas art och omfattning avgörs och preciseras till kommande 
översyn av skötselplanen. 

Åtgärder 

Besla-ivningen ovan av hur syftet ska tillgodoses uttrycker 
förvaltningsimiktningen för reservatet. Detta tillsammans med im1ehållet 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 
natuneservatet: 

• Utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets
anv1smngar

• Anläggande och underhåll av led enligt beslutskarta
• Uppsättning och underhåll av infonnationstavlor vid platser som

markerats på beslutskarta
• Avverkning eller på annat sätt bmitagande av exotiska träd och

buskar såsom contmiatall, lärkträd, ädelgran mm,
• Naturvårdsbränning som kan beröra reservatets alla delar
• Undersökning och dokumentation av mark- och vattenförhållanden,

vegetation samt växt-, svamp och djurliv i uppföljningssyfte
Skötselplan för natmTeservatet Blecktjärnsskogen 
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Denna skötselplan ska utvecklas och preciseras vid en senare omprövning 
inom ramen för natuneservatets syften och föreshifter. 

Tillsyn 

Länsstyrelsen svarar för tillsynen av reservatet. 

Sammanfattning och prioritering av åtgärder 

Skötselåtgärd När Prioritet 

Utmärkmng av Senast 
1 

reservats gränsen 2020 

lnfonnationsskylt om Senast 
1 

reservatet 20210 

Uppföljning av Efter 
1 

gränsmarkering åtgärd 

Underhåll av 
Vid behov 1 

gränsmarkering 

Revidering av Senast 
2 

skötselplan 2025 


