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Hur man överklagar
Skötselplan

Länsstyrelsens i Örebro lä n beslut om
utvidgni'ng av naturreservatet Rårnossen i
Karlskoga kommun och beslut om föreskrifter
m.m.
Beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det
område som avgränsas på bifogad beslutskarta och med de gränser som
slutligen märks ut i fålt, som natuneservat. Reservatsområdet utgör del av
fastigheten Villingsberg l :7 i Karlskoga kommun.
Natuneservatets utgör en utvidgning av det 2005-11-08 beslutade
naturreservatet Rårnossen
För att uppnå nedan angivet syfte med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att
nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. Syfte och
föreskrifter avser reservatet i sin helhet
Länsstyrelsen fastställer med stöd av 3 §förordningen (1998: 1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 3, med
mål, liktlinjer och åtgärder för naturreservatets långsiktiga vård.
Syftet med naturreservatet

•

•

•

POSTADRESS

GATUADRESS

701 86 ÖREBRO stortorget 22

Att bevara biologisk mångfald knuten till barrnaturskog och myrar i
vildmarkspräglad natur. De artgrupper som särskilt avses är
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar samt fåglar och
vedlevande insekter. Reservatet skall ge möjlighet till skydd och
spridning av arter som hotas av skogsbruk med korta omloppstider.
Att bevara Natura 2000 habitaten 3160 (dystrofa sjöar och
småvatten), 711 O (högmossar),. 9010 (västlig taiga) och 9100
(skogbevuxen myr), i gynnsamt tillstånd.
Att tillgodose bebovet av attraktiva områden för friluftslivet och att
genom lämplig utformning av stigslinga möjliggöra för friluftslivet
att uppleva området utan att inkräkta på dess skyddsvärden

TELEFON

E- POST

INTERNET

0RG NR

019- 19 30 00

orebro@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/orebro

202100-2403
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Föreskrifter för naturreservatet

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken

Det råder förbud att:
l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändr!lf områdets
topografi, yt- eller dräneringsforhållanden
2. anordna upplag
3. anlägga väg eller stig
4. framföra motordrivet fordon i terräng•
.5. dra fram ny mark- eller luftledning
6. uppföra byggnad eller annan anläggning
7. u tföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller
plantera skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller
döda träd eller träddelar
8. uppförajakttorn, stödutfodra vilt eller
uttransportera fällt viltmed
motordrivet fordon anat än med algdragare eller fyrhjulsmotorcykel
och då endast på fastmark, där skador på mark och vegetation ej kan
förväntas
9. inplantera främmande fiskarter-eller -raser
1O. sprida eller använda kalk, gödselmedel, bekämpningsmedel eller
andra kemikalier

att

Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet för förvaltaren att
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel
Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg med
älgdragare eller fyrhjulsmotorcykel
Förbudet enligt p 8 skall ej utgöra hinder för att bedriva jakt i enlighet med
,g ällande avtal under nu löpande avtalstid
Pöreskrifterna enligt 7 kap. 5 § miljöbalken träder i kraft den l O december
2009.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att följ ande intrång i området för att tillgodose syftet med naturreservatet:
l. utmärkning av naturreservatets gränser,
2. upprättande och underhåll av stigslinga
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3. uppsättning av informationstavla på plats angiven i skötselplan
4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av
mark och vattenförhållande~
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap . 30 § m iljöbalken och 22 §
förordningen (1998: 1252) om omr~desskydd enligt miljöbalken m.m.

Det råder rorbud att
l. bortföra eller skada döda träd eller träddelar
2. göra upp eld
Ovanstående föreskrifte1· skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbmt
efter att de trätt i kraft, även om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 1 O
december 2009.

Föresk.riftema enligt 7 kap. §§ 5 och 30 miljöbalken ska inte utgöra hinder
för förvaltaren av naturreservatet att utföra de åtgärder som krävs för att
uppnå syftet med naturreservatet.

UPPGIFTER OM NATURREsERVATET
Namn:
NVR (RegDOS) id=
Kommun:
Fastigheter:
Lägesbeskrivning:

Rårnossen
2002998
Karlskoga
Del av Villingsberg 1:7
8 km SO om Karlskoga, ekonomiska kartan

Naturgeografisk region:
Area:

28, Sydligt boreala kuperade områden
14 hektar, varav 14 ha prod. skogsmark (totalt
ror objektet 178,7 ha varav 134 ha ps)
Sveaskog AB (den utvidgade delen) i övrigt
Naturvårdsverket
skog 14 ha (utvidgade delen)

10446

Markägare:

N a turtyp er:

Enligt avtalet mellan Sveaskog AB och Naturvårdsverket f'ar virke eller
avverkningsrester -som genereras, och som av naturvårdsskäl inte bör lämnas
på platsen, tillvaratas av markägaren.
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Upplåtelser kvarstår hos markägaren Sveaskog AB. Vid upplåtelser
upplyser Sveaskog om de begränsningar som reservatets foreskrifter
innebär.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Området ingår i den inventering av skyddsvärda statliga skogar som på
uppdrag av regeringen genomfordes av Naturvårdsverket och länsstyrelserna 2003-2005. Det uppmärksammades på grund av höga biologiska
värden och bedömdes med stöd av gällande naturskogskriterier lämpat for
urval i inventeringen. Området är ett av 61 områden i Örebro län som slutligen rapporterades av Naturvårdsverket till regeringen, Naturvårdsverkets
rapport 5339 och 5341.
Naturvårdsverket och Sveaskogträffade den 1.3 juni 2008 en överenskommelse om långsiktigt skydd av 431 särskilt värdefulla naturskogsområden på
Sveaskogs marker som redovisades i inventeringen. Överenskommelsen
innebär att områdena på i överenskommelsen angivna villkor kan avsättas
som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveasko g. Genom
det långsiktiga skydd som på detta sätt åstadkoms fOr berörda områden ges
ett viktigt bidrag till delmål l Långsiktigt skydd av skogsmark i miljökvalitetsmålet Levande skogar.
Samråd med kommunen har skett.
Sakägare och övriga remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över
beslutsfOrslaget Yttrandena har i möjligaste mån beaktats

SKÄLEN FÖR BESLUTET
Det naturskogsartade objektet är en utvidgning av de redan besluta<le
Råmossen-och Svarttjärnsskogsreservaten och utgör en naturlig fortsättning
och forstärkning norrut. Granskogen är högstammig och grovvuxen och
hyser flera signa1arter. Det gränsar direkt till Natura 2000-ormådet i söder
och ingår i värdetrakt, avgränsad i den regionala strategin fOr formellt skydd
av skog, där det skogliga naturskyddet skall prioriteras. Objektet ingår i ett
kluster av for skogsskyddet värdefulla objekt_De särskilda naturvärden som
framkommit om reservatsområdet och som dokumenterats i
Naturvårdsverkets rapport 5341 (Löfgren, R. & Henriksson, S. (red.) 2004.
Skyddsvärda statliga skogar- Svealand utom Dalarnas län.) kräver ett
omfattande och långsiktigt skydd for att bevaras och utvecklas. Detta
skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat.
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Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer
bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med bifogad skötselplan.
Beslutet följer riktlinjer for prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt
Sveriges rniljökvalitetsmål.
Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är
därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken.
Beslutet är förenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet
miljöbalken.
Beslutet är inte i konflikt med koncessioner för gruvnäringen, enligt den
information Länsstyrelsen fatt 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 for att syftet med naturreservatet ska tillgodoses.
I enUghet 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.)

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit landshövding RoseMarie Frebran, beslutande, länsjurist Johan Strandberg, enhetschef Magnus
Eklund samt handläggare Sture Marklund föredragande.

a'l/A

_/FS7

Sture rarklund

6(10)

•

BESLUT
2009-10-26

Dnr: 5112-10839-2009

~.änsstyrelsen

Orebrolän

' .-

Beslutskarta för utvidgning
av naturreservatet
RÄMOSSEN,
Karlskoga kommun
Beslutsdatum 2009-10-26
Dnr 5112-10839-2009

c:J Gräns för utvidgat naturreservat
~ Befintligt naturreservat

250
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Sändlista har ej scannats
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Bilaga 2.

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut
Om ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva tjl] Länsstyrelsen. Tala i
brevet om 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 som
beslutet kungjordesiNerikes Allehanda och Karlskoga Tidning, annars kan
överklagandet inte prövas.
Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder
Länsstyrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet).
Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen,
tel 019-19 30 00.

9(1 0)

.

BESLUT
2009-10-26

•

Dur: 511 2-10839.:2009

'

~f:insstyrelsen

Orebrolän

Bilaga 3.

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET
RÄMOSSEN

Beskrivningsdel
Den utvidgade delen av Råmassenobjektet karakteriseras av en
naturskogsartad granskog belägen i en nordsluttning. Granskogen är
growu.xen och högstammig och hyser inslag av ta11, asp och en del björk.
Terrängen är blockig med förekomst av fuktigare svackor. I skogen finns en
hel del död ved i fonn av lågor och tonträd. skogstypen utgörs i huvudsak
av frisk-fuktig blåbärsgranskog. l den östra delen, nedanfor sluttningen, är
marken fuktigare. Flera krävande signalarter knutna till naturskogsartad
blandskog är funna i objektet.

Plandel
Syftet med naturreservatet och dess föreskrifter är styrande for
naturreservatets långsiktiga vård. Reservatets syfte framgår nedan:
•

•

•

Att bevara biologisk mångfald knuten till barmaturskog ochmyrar i
vildmarkspräglad natur. De artgrupper som särskilt avses är
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar samt fåglar och
vedlevande insekter. Reservatet skall ge möjlighet till skydd och
spridning av arter som hotas av skogsbruk med korta omloppstider.
Att bevara Natura 2000 habitaten 3160 (dystrofa sjöar och
småvatten), 7110 (högmossar), 9010 (västlig taiga) och 9100
(skogbevuxen myr), i gynnsamt tillstånd.
Att tillgodose behovet av attraktiva områden för friluftslivet och att
genom lämplig utformning av stigslinga möjliggöra för friluftslivet
att uppleva området utan att inkräkta på dess skyddsvärden
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Åtgärder
skogsmarken

Skogsmarken skall utvecklas genom i huvudsak fri utveckling.
Naturvårdsbränning kan bli aktuell om detta aktualiseras i Länsstyrelsens
kommande program för naturvårdsbränning i naturreservat.
Gränsmarkeringar skall uppsättas. Befintlig infoskylt till Råmossens
naturreservat skall uppdateras och ersättas.
Naturreservatets utmärkning i terrängen samt skyltning

Gränsmarkeringar skall utföras. Markeringarna skall göras utifrån
Lantmäteriets gränsutsättning och tör övrigt i enlighet med
Naturvårdsverkets anvisningar.
Befintlig infoskylt till Råmossens naturreservat skall uppdateras och
ersättas.
Tillsyn

Länsstyrelsen svarar tör tillsynen av reservatet.
Sammanfattning och prioritering av åtgärder

skötselåtgärd

När

Utmärkning av
reservatsgränsen

Senast
2011

l

Informationsskylt om
reservatet

Senast
2010

1

Uppfoljning av

Efter
åtgärd

l

Underhåll av
gränsmarkering

Vid behov

l

Revidering av
.skötselp lan

Senast
2030

2

g~:änsmarkering

Prioritet

