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Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet 
Kräksjöäsen/Kojemossen i Laxä kommun 

BESLUT 
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Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998 :808) beslutar Länsstyrelsen att 
fårklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat. 
Området omfattar del av fastigheterna Rom 3:1, Tiveds-Fallet 2:1 och 
Laxåskogen l: 116 i Laxå kommun under fastighetsbildning. Reservatet har 
den gräns som anges på bifogad beslutskarta och slutligen mäJ:ks ut i fålt. 
Reservatet omfattar det 1996-12-18 beslutade natuneservatet Kråksjöåsen 
samt omgivande skogs- och mynnarker. 

Natuneservatets namn skall vara K.råksjöåse~ojemossen. 

Reservatet Kråksjöåsen/Kojemossen omfattar bl a det 1996-12-18. dnr 231-
07988-96, bildade naturreservatet Kråksjöåsen. I och med att beslutet om 
bildande av naturreservatet Kråksjöåsen!Kojemossen vinner laga kraft 
upphävs ovan nämnda beslut från 1996-12-18 i sin helhet. Det nya beslutet 
ersätter dänned i detta landskapsavsnitt det gamla beslutet. 

Nya syften, föreskrifter samt skötselplan får natu!Teservatet 
Kråksjöåsen/Kojemossen framgår enligt nedan: 

Syfte 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till brandpåverkad taigasko g. 

TELEFON 

De ru.igrupper som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar, vedlevande insekter samt fåglar. Natura 2000 
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habitatet västlig taiga (90 l O) skall bevaras i gynnsam 
bevarandestatus. 
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• Att genom riktade åtgärder t ex naturvårdsbränning återställa miljöer 
och en dynamik som kännetecknat taigan1iljön i naturstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till myrar och sjöar. Natura 
2000 habitatenhögmossar (711 O) samt dystrofa sjöar och småvatten 
(3 160) skall bevaras i gynnsam bevarandestatus. 

• Att tillgodose behovet av attraktiva områden for friluftslivet 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 och 22 §§ fårordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm., att nedan angivna 
foreslaifter samt vård- och forvattningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturTeservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inslcränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturTeservatet 

l. 

2. 
3. 
4 . 
5. 
6. 
7. 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det forbjudet att: 
Bedliva täkt eller annan verksamhet som fårändrar områdets topografi, 
yt- eller dräneringsförhållanden 

Anordna upplag 
Anlägga väg eller stig 
Framfora motordrivet fordon i terräng 
Dra fram ny mark- eller luftledning 
Uppfora byggnad eller annan anläggning 

Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 
skogsplantor, sam.la ihop eller fåra bort några levande eller döda träd 
eller träddelar 

8. Uppföra nya jakttorn eller permanenta jaktpass, röja siktgator eller 
stödutfodra vilt 

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder får uttransport av fålld älg med 
fyrhjulsmotorcykel eller älgdragare. 

Förbuden enligt pp l, 2 och 7 skall ej utgöra hinder får und~rhåll av i 
området befintliga skogsbilvägar. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om f'åi]Jliktelse får ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigbeten rårpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet 
l. Utmärkning av reservatet 
2. Uppsättande av informationstavlor 
3. Restaurering och skötsel av biotoper, t ex naturvårdsbränning, vilka åtgärder 
behövs får att uppnå reservatets syften 
4. Genomfårande av Wirlersökningar av förekomst av djm- och växtarter samt av 
mark- och vattenförhållanden 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fårdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

Det är fårbjudet att 
l. bortfåra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsfåresklifterua omedelbart 
efter att de bar trätt i kraft även om de överklagas. 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder får fårvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras får reservatets vård och .skötsel. 

Föreskrifterna träder ileraft 2008.10-23. 

FaststäDande av skötselplan 

Med stöd av 3 § fårordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen får naturreservatet. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Kråksjöåsen/Kojemossen 
Län: Örebro län 
Kommun: Laxå 
Församling: Finnerödja 
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Fastigheter: Del av fastigheterna Rom 3: l, Tiveds-Fallet 2: l och 
Laxåskagen l: 116 under fastighetsbildning 
Lägesbesla.ivning: 13 km SSV Laxå 
Naturgeografisk region: skogslandskapet i Tiveden - Tylöslcogen -
Kolmården 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygderna 
Ekonomiskt kartblad: 9E 5f, 094 55, 9E 5g, 094 56, 9E 6f, 094 65 
Topografiskt kartblad: 9E NO Askersund, 0944 
Areal: Totalt 612,3 ha varav produktiv skogsmark 251 ,8 ha 
Markägare: Naturvårdsverket 
Objektsnummer: RegDOS 2005675 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
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Natura 2000: Objekt SE0240104 Kojemossen. Dyst:rofa sjöar och småvatten 
(3160), Högmossar (711 O) och Västlig taiga (90 l 0). 

REDOGÖRELSE FÖRÄRENDET 

Kräksjöåsen internskyddades som domänreservat den 22 december 1962 av 
dåvarande Domänverket och Länsstyrelsen beslutade den I 8 december 1996 
att området skulle bli naturreservat. Under sommaren 1 996 hade Jim 
Hellquist på uppdrag av Länsstyrelsen presenterat ett 
naturinventeringsunderlag omfattande Kräksjöåsen med omgivande skogar 
och myrmarker. 

Under 2003 inventerade länsstyrelsen området får att införskaffa 
delunderlag för naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark 
(Regeringsuppdraget M2002/2121/Na). Som ett resultat av detta togs 
området upp i Naturvårdsverkets delrapport Slcyddsvärda statliga skogar, 
Svealand utom Dalarnas län (Rapport 5341, jan 2004). Med denna som 
grund fattade Naturvårdsverket och Sveaskog en principöverenskommelse 
om att de områden som listats i denna rapport skulle fårsäljas till 
Naturvårdsverket får bildande av naturreservat. I oktober 2007 genomfördes 
köpet av området. 

Under år 2007 beslutade också Naturvårdsverket att Kräksjöåsens 
omgivande myrskogsmosaik under namnet Kojernossen skulle ingå i 
Myrskyddsplan för Sverige. Enligt riktlinjerna får miljökvalitetsmålet 
myllrande våtmarker skall objekten i Myrskyddsplanen ges ett långsiktigt 
skydd. 

Samråd med kommunen har skett. 
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Länsstyrelsen bedömer att de två föreslagna ordningsfåreslaiftema enligt 7 
kap 3 O § MB innebär så begränsad kostnadsmåssig och andra konsekvenser 
för allmänheten att det saknas skäl för en konsekvensutredning enligt 4 § 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Ärendet har remissbehandlats vilket föranlett borttagande av 
eldningsförbud. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Såväl Kojernossen som Abbontjärnsmossen ingår i V åtmarlcsinventeringen 
som klass 1 resp. klass 3. Kojernossen med tillhörande mossar är det största 
myrområdet mellan Kräksjön och norra Unden som inte utsatts för 
hydrologiska ingrepp. Det sammanhängande myrområdets storlek och den 
orörda hydrologin, den delvis urskogsartade skogen, samt det rika fågellivet 
gör området skyddsvärt. 

Kråksjöåsen/Kojemossen är en myrmosaik av stor betydelse för bevarandet 
av biologisk mångfald i regionen. Objektet ligger i värdetrakt for 
naturbarrskogar utpekad i den regionala strategin fOr formellt skydd av 
skogsmark. Det ingår i Myrskyddsplan för Sverige. 

En stor del av området ingår i EU-s Natur'\ 2000 nätverk av skyddade 
naturområden genom beslut av Regeringen den 6 juni år 2000. 

Området bar sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd. 
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska 
mångfald garanteras. Området är vidare för litet for att komma ifråga som 
nationalpark varfOr skydd som naturreservat föreslås. 

Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald liksom 
livsmiljöer finns om de bevarandemål uppfylls som framgår av bifogad 
skötselplan. 

Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
därmed forenligt med 7 kap 8§ miljöbalken. 

Beslutet bidrar till miljökvalitetsmålen levande skogar, myllrande 
våtmarker, levande sjöar och vattendrag och ett rikt djur och växtliv samt är 
i linje med gällande riktlinjer for prioritering av naturreservatsskydd. 
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Det är vidare i linje med Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
den biologiska mångfalden. 

Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap 
miljöbalken. 

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 innebäJ· inte går 
längre än vad som krävs för att syftet med naturreservatet ska tillgodoses. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.) 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Rose-Marie Frebran 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsjuristen PerUndensamt föredraganden, avdelningsdirektören 
Sture Marklund. 

Rose-Marie Frebran JlZh" 
l Sture Marklund 

' ( 
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-\ Beslutskarta för 
naturreservatet 
KRÅKSJÖÅSEN/KOJEMOSSEN o ( 
Laxa kommun 
Beslutsdatum 2008-09-22 

""' Dnr 5112-15354-2008 

CJ Reservatsgräns 

f- :,-~ 
~ · .: 

........__~ ( .... ... ~:.. · . 
'"""""'_,. l . 

-------
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Bilaga 2. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni sicriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
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 beslutet 
kungjordes i dagspressen, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte sj älv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder Läns
styrelsen 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. Skötselplan för naturreservatet 
Kråksjöåsen/Kojemossen 

BESKRIVNING 

l. Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till brandpåverkad taigasko g. 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar, vedlevande insekter samt fåglar. Natura 2000 
habitatet västlig taiga (90 1 O) skall bevaras i gynnsam 
bevarandestatus. 

• Att genom riktade åtgärder t ex naturvårdsbränning återställa 
miljöer och en dynamik som kännetecknat taigamiljön i natmstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till myrar och sjöar. Natura 
2000 habitatenhögmossar (711 O) samt dystmfa sjöar och småvatten 
(3 I 60) skall bevaras i gynnsam bevarandestatus. 

• Att tillgodose behovet av attraktiva områden för friluftslivet 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Kråksjöåsen/Kojemossen 
Objektnummer RegDOS 2005675 
skyddsform N a turreservat 
Län Orebro 
Kommun Lax å 
Markslag och naturtyper (ha): 
Produktiv skogsmark Produktiv skogsmark 251,8 ha, 
Övrigt 351,5 ha myr, 1,9 ha vägar och 7,1 

ha vatten 
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Prioriterade bevarandevärden: Åldre barrskog, grova träd, död 
ved, skogs-mynnosaik, högmossar, 
opåverkad hydrologi, skyddsvärd 
flora och fauna 

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har i huvudsak nyttjats för skogsbruksändamål med en historia 
som sträcker sig åtminstone bakåt till 1600-talet. 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
Läget i en barrskogstrakt utpekad i regional strategi för fonnelit skydd av 
skog ger området en stor betydelse ur landskapsekologisk synpunkt. Dess 
struktur och kontinuitet ger området ett stort värde för bevarande av 
biologisk mångfald i den ovan nämnda barrskogstrakten. Objektet ligger 
också i länets mest våtmarkspräglade område och har stora naturvärden 
knutna till olika myrtyper och brunvattensjöar. 
2.3 .2 Värden för friluftslivet 
Områdets vildmarkskaraktär gör området till ett attraktivt utflyktsmål för 
många naturintresserade. Längs Kräksjöåsen sträcker sig den 
sägenomspunna Munkastigen i vars sträckning Bergslagsleden nu 
kanaliserar många besökare. 

3. skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötsel områden: 
l . N a turmarken 
2. Anordningar för besökare 

Skötselområde 1: Naturmarken 

Beskrivning 

Området är variationsrikt med inslag av sjöar, våtmarker, sumpskogar och 
fastmarksskog. Genom det utbredda myrområdet sträcker sig Kräksjöåsen 
som är en tallbevuxen rullstensås. Kräksjön och Grässjön gränsar till 
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objektet medan Abborrtjärnen och Gäddsjön helt ligger inom 
avgränsningen. Åsryggen är den högsta punkten i området och utgör sedan 
gammalt gräns mellan Svealand och Götaland. På båda sidor om åsryggen 
utbreder sig vidsträckta mossmarker. Orrmossen, Abbonijärnsmossen, 
Kojernossen och Källängsmossen är genomskurna av smala moräntungor. 
De svagt välvda mossarna är till största delen tallbevuxna. Kojernossen är 
störst bland mossarna och har flera fastmarksholmar. Myren är omgiven av 
barrskog som också växer på holmarna. Berggrunden domineras av granit. 
Mossarna är relativt artfattiga med en vegetation som är typisk får denna del 
av Tiveden. En av moränöama delas mitt itu av Höljebäcken, som har sina 
källflöden på mossen och slutligen rinner ut i sjön Unden. Enstaka äldre 
kvarlämnade tallar står i b lockig terräng eller på torvmark. En provborrad 
tall med brandljud vid basen visade sig vara 300 år gammal. Stubbar och 
lumptoppar från äldre dimensionshuggningar finns i flera av tallbestånden 
längs åsryggarna. Området har i tidigare skeden varit starkt påverkat av 
skogsbränder. 

Bevara~tdemål 

• Våtmarkerna i området skall ha naturlig hydrologi 
• Arealen produktiv, boreal naturskog inklusive brända ytor skall 

uppgå till minst 240 ha 
• Populationerna av de på gamla tallar växande lavarna liten spiklav 

och grynig blåslav skall vara stabila och livskraftiga i området 
• Populationerna av tjäder, one och ljungpipare skall vara stabila och 

livskraftiga 
• Mängden död ved på den produktiva skogsmarken är minst 20 

m3sk/hektar 

skötselåtgärder 
• Ev naturvårdsbränning i enlighet med kommande regional plan 

Skötselområde 2: Anordningar för besöl{are 

Bevarandemål 
• En väl underbållen P-plats skall finnas på plats angiven i fastställd 

skötselplan. Nivåläggning l. 
• Infmmationstavlor skall finnas på tre ställen markerade på 

skötselplanekartan. 
• Som komplement till Bergslagsledens dragning genom reservatet 

skall en anlutningsstig finnas österut samt en söderut längs åsen mot 
Grässjön. 

skötselåtgärder . 
• Uppsättande av nya skyltställ och informationsskyltar. 
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• Kompletterande ledmarkering. 
• Årlig tillsyn och underhåll av anordningar. 

4. J akt och fiske 
Jakt och fiske f'ar bedrivas med beaktande av vad som beslutats i 
naturreservatets föreskrifter. 

5. Referenser 
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Hellquist, J, 1997: Inventering av nyckelbiotoper i Kråk:sjöåsenområdet. 

Löfgren, R, & Heruiksson, S. 2004: skyddsvärda statliga skogar, Svealand 
utom Dalarnas län. Rapport 5341. Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket, 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5668- April 
2007. 

6. uppföljning 

6.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomfötis. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

6.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett program för uppföljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 
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7. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

Skötselå tgärd När Var Finansiering 

Uppsättande av Senast är 20 l O Enl skötsel- Reservatsanslag 
informationsskyltar planekarta 
Kompletterande Senast är 201 O Enl skötsel- Reservatsanslag 
ledmarkering ; planekarta 
Underhåll av Vid behov Enl ovan Reservatsanslag 
anläggningar 
Naturvårdsbränning I enlighet med En! kommande 

kommande detaljplan-
regional plan läggning 
tör naturvårds-
bränningar 

Uppfoljning av Efter åtgärd Hela reservatet Reservatsanslag 
skötselåtgärder 
Uppfoljning av l enlighet med Hela reservatet Reservatsanslag 
bevarandemål vad som 

bestäms i 
kommande 
program 
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Priori te-
ring 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
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skötselplanekarta för 
naturreservatet 
KRÅKSJÖÄSEN/KOJEMOSSEN, 
Laxå kommun 

[j] Information 

Parkering 

Markerad stig 

1 000 Meter 
l l l l l f 
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