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Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Rankemossen i 
Laxå kommun 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen at1 

förklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat. 
Området omfattar del av fastigheten Laxåskagen l: 116 i Laxå kommun 
under fastighetsbildning. Reservatet bar den gräns som anges på bifogad 
beslutskarta och slutligen märks ut i fiilt. 

Naturreservatets namn skall vara Rankemossen. 

Syften, föreskrifter samt skötselplan får naturreservatet Rankemossen 
framgår enligt nedan: 

Syfte 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till brandpåverkad taigaskog. 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar, vedlevande insekter samt fåglar. 

• A t1 genom riktade åtgärder t ex natu1\lårdsbränning återstä1Ja 
miljöer och en dynamik som kännetecknat taigamiljön j naturstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till myrar och sjöar. Natura 
2000 habitalen högmossar (71 J 0), dystrofa sjöar och småvatten 
(3160) samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 
kärr och gungflyn skall bevaras i gynnsam bevarandestatus. 

• Att tillgodose behovet av attraktiva områden för fri luftslivet. 
Friluftslivet skall dock styras så a1t det ej kommer i konflikt med de 
tre forst angivna syftena. 
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Föreskrifter 

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

A. Föresklifler enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om insk.I-änkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

Utöver vad som gä11er enligt annan lagstiftning är det fårbjudet att: 
l . Bedriva täkt eJler annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framfora motordrivet fordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd 
eller träddelar 

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

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder får uttransport av fålld älg eller 
annat högviJt med terrängskoter, t ex fyrhjuling. Vid körning ska i forsta 
hand befintliga stigar och leder anavändas och särskilt forsiktighet ska 
iaktas för ati undvika skador på mark och vegetation. 

Förbudet enligt p 8 ska11 ej ~utgöra hinder får atl underhålla befintliga 
siktgator genom röjning av klent sly. 

Föreskrifterna enligl 7 kap 5 § miljöbalken träder i kraft den J 4 oktober 
2009. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse for ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigbeten förpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas for 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 for att uppnå reservatets syften 
4. Genomförande av undersökningar av rorekorost av djur- och växtarter samt av 
mark- och vattenfårhåll anden 

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

Det är forbjudet att 
l . bortfåra eller skada döda träd eller träddelar 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsforeslaiftema ornedelban 
efter att de har trätt i kraft även om de överklagas. 

Föreskrifterna enlig1 7 kap 30 § miljöbalken träder j kraft den 14 oktober 
2009. 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra binder fOr forvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras for reservatets vård och skötsel. 

FaststäDande av skötselplan 

Med stöd av 3 § forordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., faststäHer Länsstyrelsen den tiJJ beslutet fogade 
skötselplanen for natuneserva1et (bilaga 3). 

llppgifter om naturrescrvntet 

Namn: Rankemossen 
Län: Örebro län 
Kommun: Laxå 
Församling: Finuerödja 
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Fastigheter: Del av fastigheterna Laxåskagen 1 ; 116 under fastighetsbildning 
Lägesbeskrivning: 7 k'm NV Lax.å 
Naturgeografisk region: Skogslandskapet i Tiveden- Tylöskogen
Kolmården 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygderna 
Ekonomiskt krutblad: 9E 9f, 094 95 
Topografiskt kartblad: 9B NO Askersund, 0944 
Areal: Totalt 286,2 ha varav produktiv skogsmark I 03,9 ha 
Markägare: Naturvårdsverket 
Objektsnummer: RegDOS 2014397 
Fötvaltare: Länsstyrelsen 
Natura 2000: Objekt SE0240007 Rankemossen. Aktuella habitat är dystrofa 
sjöar och småvatten (3160), högmossar (711 O) och öppna, svagt välvda 
mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn (7140). 

REDOGÖRELsEFÖRÄRENDET 

Delar av Rankemossen skogspartier uppmärksrunmades redan i forarbetena 
ti11 Naturvårdsverkets nationella urskogsinventering år J 980. Myramas 
värden lyftes fram i Länsstyrelsens inventering av skyddsvärda myrar i länet 
vilken publicerades år 1978, Våtmarkernas ornitologiska värden redovisades 
i Länsstyrelsens inventering år J 981. Myramas samlade naturskyddsvärden 
redovisades sedan i Länsstyrelsens våtmarksinventering år 1998 där objektet 
fick högsta klass. I samband med att den nationella myrskyddsplanen 
reviderades år 2007 lyftes objektet in i denna plan. Myrskyddsplanens 
objekt skall enligt delmål i miljökvalitetsmålet My1lrande våtmarker 
skyddas som naturreservat senast 2015. Genom Naturvårdsverkets köp av 
marken från Sveaskog år 2008 har mru·kåtkomsten för en reservatsbildning 
avklarats. 

Genom beslut av Regeringen 1998-12~22 har området inkJuderats i ElJ-s 
Natura 2000 nätverk av skyddade områden. 

Samråd med kommunen har sket1. 

Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna ordningsföreskriften en ligt 7 kap 
30 § MB innebär så begränsad kostnadsmåssig och andra konsekvenser iör 
allmänheten att det saknas skäl for en konsekvensutredning enlig1 4 § 
förordningen (2007: 1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Ärendet har remissbehandlats. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Rankemossen är en stor, helt oexploaterad mosse med rikt fågelliv. 

Rankemossen ingår i Våtmarksinventeringen som klass l och är medtaget i 
den nationella myrskyddsplanen. De skogklädda omgivningarna har delvis 
naturskogskaraktär. Området bar av Regeringen beslutats ingå i EU-s 
Natura 2000 nätverk. Såväl det faktum att området prioriterats i 
myrskyddsplanen som att det ingår i Natura 2000-nät:verket, motiverar att 
området ges skydd i form av naturreservat. 

Området har således 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 f'or Jitet for att komma ifråga som 
nationalpark varfor skydd som naturreservat foreslås. 

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

Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
dänned 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. 

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 71<ap 25 § miljöba1ken , mellan al1männa och 
enski lda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i enskild rä11 
aH använda mark och vatten som beslutet om natun-eservat innebär inte går 
längre än vad som krävs for at1 syftet med naturreservatet sl<a tillgodoses. 

----- ----------·-----------------~-----

Detta beslut kan överklagas. (Se hilage1.) 

Beslut i detla ärende har fattats av landshövding Rose-Marie Frebran 
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J den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsjuristen Johan Strandberg samt foredraganden, 
avdelningsdirektören Sture Marklund. 

~,ftlta?~~ 
Rose-Marie Frebran 
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Beslutskarta för 
naturreservatet 
RANKEMOSSEN, 
Laxå kommun 
Beslutsdatum 2009-09-14 
Dnr5112-08958-2009 

c:J Reservatsgräns 

... ... ( \ 
Lomgölarna 
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Stora Rankemossen 
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Sändlista har ej scannats 
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Bilaga 2. 

HURMAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni sk.Iiva ti1l Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange besJutets 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 sjä1v ändrar besJutet på det sätt N i begärt sänder Läns
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vilJ ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
te] 019-19 30 00. 
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Bilaga 3. Skötselplan för naturreservatet 
Rankemossen 

BESKRIVNING 

1. Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till brandpåverkad taigaskog. 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar, vedlevande insekter samt fåglar. 

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

• Att bevara biologisk mångfald knuten till myrar och sjöar. Natura 
2000 habitatenhögmossar (7I I O), dystrofa sjöar och småvatten 
(3 I 60) samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och intennediära 
kärr och gungflyn skall bevaras i gynnsam bevarandestatus. 

• At1 tillgodose behovet av attraktiva områden for fri luftslivet. 
Friluftslivet skall dock slyras så att det ej kommer i konflikt med de 
tre forst angivna syftena. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Rankemossen 
Objektnummer RegDOS 20I4397 
Skyddsfom1 Naturreservat 
Län Orebro 
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Kommun Lax å 
MarksJag och naturtyper (ha): 
Produktiv skogsmark 1 

Produktiv skogsmark 140 ha 
Myrar 145 
Barrsumpskog 52 
Prioriterade bevarandevärden: Skogs-mynnosaik, högmossar, 

dystrofa sjöar och småvatten samt 
öppna svagt välvda mossar, fattiga 
och intermediära kän och gungflyn 

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Områdets skogar har i huvudsak nyttjats for skogsbruksändamåL 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
De av människan ytterst extensivt påverkade våtmarkerna med en mångfald 
av våtmarkshabitat och ett rikt fågemv. Vidare forekoms1 av 
naturskogsartad barrskog. 
2.3.2 Värden fOr fiiluftslivet 
Området genomkorsas av Bergslagsleden och har i övrigt en utpräglad 
vildmarkskaraktär. 

3. Skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden: 
l. Natunnarken 
2. Anordningar for besökare 

Sköt:sclområde J: Natm·marken 

Beskrh'lling 

Rankemossen är en stor, välutbildad mosse omgiven av barrskog. Mossen 
kännetecknas j JJon av svagt sluttande topografi med strängar och ristuvor. 
Hela mossen är glest tallbevuxen. På mosseplanet dominerar fastmattor med 
bl a tuvull, flaggvi tmossa och rubinvitmossa. Längst i non finns en samling 
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distinkt avgränsade gölar vars kantzoner är uppbyggda av ristuvor. Nordväst 
om sen största fastmatksholmen ligger ett fattigkärr med fastmattegolv. 
Flaskstanen uppträder sporadiskt bland tuvull och sotvitmossa. Något 
längre söderut finns ett bestånd av klockljung som har en västlig utbredning 
i landet. Mossen i gränsen mellan Stora och Lilla Rankemossen är något 
platåfonnig. Här dominerar så gott som uteslutande ristuvor och hela 
mossen är mer eller milldre tallklädd. I mitten finns ett smalt dråg som 
sträcker sig ei en sydvästlig-nordostlig riktning. Drågets golv utgörs av en 
fastmatta med dominans av tuvull och sotvitmossa. Lilla Rankemossen är en 
svagt välvd mosse där så gott som hela mosseytan täcks av ristuvor och talL 
I öster gränsar mossen till en liten tjärn, Gäddtjäm. Från sjön och västerut 
över mossen löper ett dråg uppbyggt av mjukmattor. Plaskstarr och 
rufsvitmossa dominerar, bland övriga arter kan den nordliga vitstan-en 
nämnas. I objektets nordöstra del finns ett litet hällmarksområde med 
senvuxen barrskog. I denna del har signalarter som dropptaggsvamp, 
långflikmossa, kantmossa och vitmosslav påträffats. I våtmar~erna ses bl a 
smålom, ljungpipare, enkelbeckasin, tofsvipa och storspov. Två orrspel 
försiggår här om vårarna och i kantskogarna ses ofta tjäder och hackspettar. 

BeJ'arandemål 
• Våtmarkerna i området skall ha naturlig hydrologi 
• Arealen av Naturahabitaten högmossar (711 0), dystrofa sjöar och 

småvatten (3160) samt öppna svagt välvda mossar, fattiga och 
intermediära kärr och gungflyn skall vara minst 7, 7 och 180 ha 
respektive 

• Populationerna av tuvull och klockljung skall vara stabila och 
livskraftiga i området 

• Populationema av tjäder, orre och ljungpipare skall vara stabila och 
livskraftiga 

• Mängden död ved på den produktiva skogsmarken är minst 20 
m3sk/hektar 

skötselåtgärder 
• Ev naturvårdsbränning i enlighel med kommande regional plan 

skötseJområde 2: Anordningar för besökare 

Bevarafidemål 
• En väl underhållen P-plats skall finnas på plats Hngiven i faststä lld 

skötselplan. Nivåläggning l , 
• Informationstavlor skall fim1as på två ställen markerade på 

skötselplanekartan. 
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Skötselåtgärder 
• Uppsättande av nya skyltställ och infonnationsskyltar. 
• Årlig tillsyn ocli underhåll av anordningar. 
• Årlig tillsyn och underhåll av vandlingsled 

4. Jakt och fiske 
J akt och :fiske får bedrivas med beaktande av vad som beslutats j 
naturreservatets roresk:rifter. 

5. Referenser 

Backeus l m fl. 1978: Skyddsvärda myrar i Örebro län. 

Länsstyrelsen i Örebro län, 1998: Våtmarkeri Örebro län. Södra delen 
Publikation 1 998:8. 

Naturvårdsverket, 2007: Myrskyddsplan för Sverige. Rapport 5668. 

Sandgren, L. 1 981 : Fågelmyrar i Örebro län. Publikation 1982:1. 
Länsstyrelsen i Örebro län. 

6. u .ppföljning 

6.1 Uppfoljning av skötselåtgäa·der 
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Entreprenörer ansvarar for dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar fOr att uppföljning av geuomforda skötselåtgärder 
sker i slutet på vmje år, de år då åtgärder har genomförts. 

6.2 Uppfoljning av bevarandemål 
Et1 program för uppfoljning av reservatets bevarandemål skall utarbelas av 
Länsstyrelsen 
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7. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Var Finansiering 

Uppsättande av Senast år 201 O En1 skötsel- Reservatsanslag 
in fonnationsskyltar planekarta 
Underhåll av Årligen En1 ovan Reservatsanslag 
anläggningar 
Underhåll av l Årligen EnJovan Regionforbundet 
Bergslagsleden 
Naturvårdsbränning 1 enlighet med En! kommande Reservatsanslag 

kommande detaljplan-
regional plan för läggning 
naturvårds-
bränningar 

Uppföljning av Efter åtgärd Hela reservatet Reservatsanslag 
skötselåtgärder 
Uppfoljning av T enlighet med Hela reservatet Reservatsanslag 
bevarandemål vad som bestäms i 

kommande 
program 
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Skötselplanekarta för 
naturreservatet 
RANKEMOSSEN, 
Laxå kommun 

~ Infonnation 

[fl Parkering 

• • Markerad stig 
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