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BESLUT 

Bildande av naturreservat 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett 
område av fastigheten Breven 1:80 i Örebro kommun som naturreservat. 
Reservatet har den avgränsning som framgår av kartan i detta beslut och 
som  slutligen märks ut i fält.  

Naturreservatets namn ska vara Brevens tallskogar. 

Beslutet riktar sig till allmänheten samt fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs 
inom reservatsområdet. 

Syftet med naturreservatet 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald, vårda och 
bevara värdefulla naturmiljöer och ekologisk konnektivitet.  

Syftet är också att skydda, återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer 
och livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

I reservatet ska särskilt ljusöppna tallmiljöer gynnas då dessa hyser en stor 
artrikedom i form  av bland annat vedlevande skalbaggar och marksvampar. 
Övriga naturtyper i form av fuktiga och blöta barrskogar, myrar och sjöar är 
också viktiga naturmiljöer i reservatet. Karaktäristiska arter för gamla 
skogar i allmänhet och hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter i 
synnerhet ska bevaras. 

Områden i naturreservatet som tidigare påverkats/använts för skogsbruk ska 
på lång sikt återfå en naturligare karaktär.    

Syftet är också att tillgodose behovet av stora oexploaterade naturområden 
för friluftslivet. 
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Syftet ska nås genom att naturreservatet undantas från skogsbruk. 
Naturvårdsbränning kommer att bli aktuellt i området. Det kan bli aktuellt 
med åtgärder för att återställa områden som har skogsplanterats, för att 
skapa långsamt döende träd, död ved och luckighet, liksom åtgärder för att 
återställa påverkade områdens hydrologi. Det kan även bli aktuellt med 
anordningar för friluftslivet.  

I förekommande fall kan aktiva åtgärder vidtas för att eliminera 
förekomsten av exotiska träd och buskar samt invasiva arter. 

Borttagande av konkurrerande eller inväxande träd i anslutning till särskilt 
värdefulla trädindivider eller trädgrupper kan komma ifråga.  

Föreskrifter för naturreservatet 

För att tillgodose syftet 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.  

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

Det är förbjudet att 

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

2.  så eller plantera träd,  

3.  borra, gräva, spränga, schakta, markbereda eller utföra annan 
mekanisk bearbetning av mark, block eller berg, 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 eller uppställningsplats för fordon, båtar eller 
andra farkoster, 

6.  uppföra eller upplåta mark för vindkraftverk, byggnad eller annan 
anläggning, 

7.  utöka befintlig byggnad eller anläggning, 

8.  dra fram ledning i mark, vatten eller luft, eller gräva ned befintlig 
luftledning, 

9.  kalka mark, använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 
eller gödselmedel, 
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10.  plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer,  

11.  upprätthålla mer än 60 markerade jaktpass, 

12.  uppföra jakttorn, röja 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.  Utmärkning och underhåll av naturreservatets gränser enligt 
Naturvårdsverkets anvisningar. 

2.  Skötsel i hela området i form av naturvårdsbränning, avveckling av 
barrplanteringar, luckhuggning, skadande och/eller fällande av träd 
och igenläggning av diken. 

3.  Inom ramen för syftet med naturreservatet kan t.ex. följande riktade 
åtgärder bli aktuella för hotade arter: 
Faunadepåer/reproduktionsplatser för ryggradslösa djur, 
fågelholkar/boplattformar, småskalig markstörning och röjning kring 
befintliga faunadepåer.  

4.  Undersökning och dokumentation av djur-, växt- och svamparter 
samt mark- och vattenförhållanden. 

5.  Iordningställande underhåll av entréer och tillfartsvägar, 
parkeringsplatser, informationstavlor, vandringsleder och spänger, 
grill- och rastplatser, och vindskydd enligt beslutskarta eller efter 
samråd med markägaren. 

6.  Avverkning eller på annat sätt borttagande av exotiska träd och  
buskar såsom contortatall, lärkträd, ädelgran m.m. samt eliminering 
av invasiva arter som t.ex. blomsterlupin. 

7.  Avverkning av konkurrerande träd i anslutning till vissa särskilt 
värdefulla trädindivider eller trädgrupper.  

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998: 
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om  rätten  att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 

Det är förbjudet att 

8.  borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada 
berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller 
block, 

9.  fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående 
eller omkullfallna träd och buskar,  

10.  framföra motordrivet fordon annat än på vägar, 
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11.  framföra motorbåt, 

12.  medvetet störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller  
uppehålla sig vid bebodda lyor, 

• 
13.  samla ryggradslösa djur annat än genom håvning eller plockning och 

i samband med det ta enstaka individer för artbestämning,  

14.  skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter 
såsom  ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar, utan 
Länsstyrelsens tillstånd 

15.  använda området för organiserad tävling eller övning, 
lägerverksamhet eller liknande,    

16.  sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig 
anordning eller att snitsla spår, 

17.  utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan 
leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet, 

18.  anlägga nya stigar, 

19.  kalka vatten. 

Beslut 2019-01-14. Med stöd 
av 36 § Förvaltningslagen 
rättas beslutet vad gäller 
föreskrifterna under punkten 
C, se Bilaga 3. 

Maria Larsson, Landshövding 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 19 
november 2018  

Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även 
om de överklagas. 

Undantag från föreskrifterna enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken  

Föreskrifterna ska inte  utgöra  hinder  för  

a)  förvaltaren av naturreservatet att utföra de åtgärder som krävs för att 
tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår ovan av 
föreskrifterna enligt 7 kap 6 § miljöbalken,  

b)  markägaren att röja siktgator med ett antal av max 20 per år och med 
en maxbredd av 10 m samt en maxlängd av 50 m. Träd och buskar 
med en basdiameter över 10 cm  eller uppenbart gamla småträd får  
inte röjas. Röjda träd och buskar ska lämnas kvar i området, 

c)  markägaren att bredda väg, 7 m åt varje håll, räknat från vägens 
mittpunkt på sträcka markerad på beslutskartan, 

d)  att lägga upp båt på platser markerade på beslutskartan, 

e)  att bedriva jakt enligt gällande lagstiftning, 
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f)  uttransport av fälld älg, hjort, björn eller vildsvin; motorfordon och 
körsträcka ska anpassas så att körskador minimeras genom att i 
möjligaste mån undvika blöta marker och hällmarker; transport ska 
ske till lämpligast belägna bilväg,  

g)  framförande av motorbåt på Skirasjön, 

h)  markägaren att utfodra hjortdjur 1 oktober – 30 april på platser som
markerats på beslutskartan; endast hö eller ensilage får användas. 
Eventuella plastrester och annat skräp städas bort senast 30 april; 
max 5 foderbalar får vara utställda samtidigt per foderplats, 

i)  markägaren att sätta ut öring (Salmo trutta), röding (Salvelinus 
alpinus) eller regnbåge (Oncorhynchus mykiss) efter att tillstånd av 
utsättning av fisk meddelats av Länsstyrelsen, 

j)  för markägaren att markera jaktpass med stolpe och markeringsband, 

k)  för markägaren att markera skjutriktning vid jaktpass med 
markeringsband, 

l)  skötsel och underhåll av befintliga vägar,  

m)  förvaltaren av naturreservatet att i uppföljningssyfte utföra 
inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av 
bestämningsmaterial samt annan dokumentation av växt- och djurliv, 
luft-, mark- och vattenförhållanden, 

n)  framförande av motorfordon av tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller 
räddningsärende (insatsen ska omgående anmälas till länsstyrelsen),  

o)  framförande av snöskoter för utförande av inventering m.m. inom  
ramen för Länsstyrelsens rovdjursförvaltning,  

p)  bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta 
eller rödlistade arter.  

Fastställande av skötselplan 

I enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. beslutar Länsstyrelsen att fastställa den skötselplan för 
naturreservatet som framgår av bilaga 1. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Brevens tallskogar är ett stort sammanhängande område med mycket höga 
naturvärden. Särskilt höga värden är knutna till äldre tallskogar, vedlevande 
insekter, mykorrhizasvampar och skyddskrävande rovfåglar. Området består 
av skog, våtmarker och sjöar. Söder om länsgränsen ansluter ett ca 600 ha 
stort reservatsområde som samtidigt inrättas i Östergötlands län. Det 
sammantagna området i de två länen utgör ett för denna del av landet 
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ovanligt stort tallskogsområde med hög grad av ekologisk funktionalitet. 
Området utgör ett i övervägande delar obrutet skogslandskap inom vilket 
det finns goda spridningsmöjligheter för skyddskrävande djur och andra 
organismer. 

Skog 

En stor del av skogen är brandpräglad och består av gles, olikåldrig, 
flerskiktad, ljusöppen tallskog med rikt inslag av mindre hällmarker och 
våtmarksimpediment insprängda i terrängen. Förekomsten av gamla tallar  är 
riklig medan mängden död tallved i huvudsak är mer sparsam men av 
långlivad kvalitet. I den äldre tallskogen finns områdets högsta naturvärden 
noterade. Särskilt höga är naturvärdena knutna till mykorrhizasvampar och 
insekter beroende av tallved. I det avseendet är området inte bara är av stor 
betydelse för den region där reservatet finns utan också sett i ett nationellt 
perspektiv. Många av de krävande arterna i dessa tallskogar är starkt 
gynnade av återkommande skogsbränder. 

Exempel på arter i denna miljö är tjäder, nattskärra, raggbock, reliktbock, 
garnlav, dvärgbägarlav, goliatmusseron, blå taggsvamp, tallticka och 
laxticka.  

En mindre andel av skogen utgörs av äldre, sluten och fuktig grandominerad 
skog. Även dessa delar hyser höga naturvärden. Här är naturvärdena bl.a. 
kopplade till trädkontinuitet, kontinuitet av död ved samt till  ett stabilt och 
fuktigt mikroklimat. Här finns bl.a. arter som spillkråka, granbarkgnagare, 
Thomsons trägnagare, kattfotslav, vedtrappmossa, bitter taggsvamp, 
kötticka och doftskinn. 

Våtmarker 

Området hyser ett stort antal mindre våtmarker samt en större myr, 
Stormossen. De mindre våtmarkerna, både öppna och trädbärande 
förekommer i hela området. De små våtmarkerna är en viktig del i den 
heterogenitet som präglar landskapet och som flera av de krävande arterna 
är beroende av. Exempelvis är dessa våtmarkers fuktgivande och 
ljusinsläppande inverkan viktig för många vedlevande insekter. Stormossen 
som tillhör klass 2 (höga naturvärden) i den nationella 
våtmarksinventeringen utgör även en viktig fågelmyr. Detta inte minst för 
den stora orrlek som myren hyser. Vid Länsstyrelsens senaste 
myrfågelinventering (2009) var orrleken på denna myr den största bland 
länets 51 undersökta fågelmyrar. Myren är dessutom hemvist för ett flertal 
andra fågelarter exempelvis trana, enkelbeckasin och ängspiplärka. 

Sjöar och tjärnar 

Naturreservatet innefattar hela Mossjön samt delar av Skirasjön, Holmsjön 
och Långsjön. Dessutom finns ett mindre antal tjärnar inom reservatet. 
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Samtliga vatten ligger i Nyköpingsåns vattensystem. Sjöarna är 
näringsfattiga och försurningskänsliga. Sjöarnas kemiska tillstånd övervakas 
av Länsstyrelsen och under 1980-talet kalkades dessa vatten för att 
motverka rådande försurningspåverkan. Vattenvegetationen är oftast gles 
och består bl.a. av notblomster, gula och vita näckrosor, gäddnate, sjösäv, 
starrarter, topplösa, bladvass och fräken. Bland noterade sjöfåglar kan 
nämnas storlom, häger, kricka, knipa, knölsvan, fiskmås, fisktärna, 
rörsångare och sävsångare samt fiskgjuse. Flera av dessa fågelarter häckar 
inom området mer eller mindre regelbundet. T.ex. häckar fiskgjuse så gott 
som årligen inom området. Även storlom har under en lång rad av år haft 
mycket lyckad häckningsframgång i flera av sjöarna som berörs av 
reservatet. 

Skyddsvärda arter 

Totalt har ca 150 skogliga signalarter påträffats inom  området, varav ett 70-
tal som är rödlistade. Många av de rödlistade arterna har endast svaga och 
därmed starkt utdöendekänsliga förekomster i området. De är därför 
känsliga för fragmentering. Områdets stora areal är därför viktig och skapar 
tillsammans med rätt skötsel av området goda förutsättningar för att 
känsliga arter ska kunna finnas kvar och stärka sina populationer för att 
uppnå långsiktig överlevnad. De skyddsvärda skogsmiljöerna och fynden av 
sällsynta och krävande arter fortsätter i sydostlig riktning, in i Östergötlands 
län. Ett ändamålsenligt tillvaratagande av naturvärdena där skulle avsevärt 
stärka hela områdets ekologiska funktion och därmed ytterligare öka 
möjligheten för populationssvaga arter att stärkas så att dessa  i framtiden 
kan byggas upp till livskraftiga populationer. 

Reservatet är också ett viktigt område för flera arter av rovfåglar och ugglor. 
Det viltrika Brevens tallskogar fungerar som  födosöksområde och hyser 
dessutom gott om gamla grova tallar som är lämpliga för bobygge. 
Kungsörn, havsörn, ormvråk, pärluggla är några exempel på de arter av 
rovfåglar och ugglor som uppehåller sig i området. 

Friluftsliv 

Även områdets friluftsvärden bör framhållas eftersom sjöar och topografi 
skapar ett intressant landskap som är attraktivt att vistas i. Det ligger i 
utkanten av tre län, fritt från större vägar, vilket gör att stora delar av 
området inger vildmarkskänsla. 

Hot 

De ovan beskrivna naturvärdena knutna till områdets livsmiljöer, naturliga 
dynamik samt mängden signalarter och rödlistade arter har endast 
begränsade möjligheter att finnas kvar under påverkan av skogsbruk eller 
annan fragmenterande exploatering. Utan ett skydd av området hade 
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konventionellt skogsbruk med gallringar och slutavverkningar löpande 
gjorts i området vilket skulle lett till att känsliga arter riskerat att slås ut. 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 

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 för att bevara områdets biologiska mångfald och 
livsmiljöer bedöms som goda om förvaltningsinriktningen i detta beslut följs 
och skötselmålen uppfylls i enlighet med den för reservatet fastställda 
skötselplanen. 

Beslutet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för prioritering av natur-
reservatsskydd och är i överensstämmelse med Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt de av riksdagen 
antagna miljökvalitetsmålen. Skyddet av Brevens tallskogar bidrar till 
arealmålet för miljömålet Levande skogar samt till miljömålet Ett rikt växt- 
och djurliv. 

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

Överväganden angående markanvändning, 3 kap miljöbalken 

Energimyndigheten har i uppdrag att peka ut områden som är av riksintresse  
för vindbruk och under 2013 genomfördes ett arbete med uppdatering av 
riksintresseområdena. Ett av områdena som föreslogs som riksintresse för 
vindbruk var Bruna Bergen i Örebro kommun. Länsstyrelsen framförde i sitt 
remissvar den 19 november 2013 att det utifrån de höga naturvärdena och 
av frilufts- och upplevelsevärden vore mycket negativt om vindkraft 
etablerades inom området. Länsstyrelsen ansåg därför att området inte 
skulle pekas ut som riksintresse för vindbruk. Energimyndigheten fattade 
därefter beslut den 16 december 2013 vari det pekas ut 310 
riksintresseområden för vindbruk utifrån reglerna i 2 § förordningen 
(1998:896) om hushållning av mark- och vattenområden och 3 kap 8 § 
miljöbalken. Ett av de utpekade områdena är Bruna Bergen i Örebro 
kommun och riksintresseområdet sammanfaller till stora delar med det 
område som Länsstyrelsen nu beslutar ska vara naturreservat.  

Det område som här har utpekats som riksintresse för vindbruk har höga 
naturvärden som ett stort oexploaterat naturskogsområde, vilket beskrivits 
ovan. Området har även betydelse för den högre faunan, och är ett regionalt 
särskilt värdefullt område för havs- och kungsörn. 

Länsstyrelsen i Östergötland har i anledning av de höga naturvärdena i 
området tillskrivit Naturvårdsverket med förslag till att Naturvårdsverket 
skulle peka ut området som  riksintresse för naturvården. Naturvårdsverket 
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har i skrivelse den 27 april 2018 gjort bedömningen att områdets 
naturvärden väl uppfyller kriterierna för ett riksintresse och att ett så stort 
obrutet skogslandskap i mellersta Sverige är relevant att bevara även utifrån 
ett nationellt perspektiv. Dock har Naturvårdsverket meddelat att eftersom  
det just nu inte är aktuellt med en nationell översyn av naturvårdens 
riksintresseområden, kommer inte Naturvårdsverket att peka ut detta 
områdes om riksintresse för naturvård nu. 

En etablering av vindkraft inom området skulle riskera att allvarligt påverka 
dessa naturvärden negativt och det är mot bakgrund av gällande praxis vid 
tillståndsgivning för vindkraft högst osäkert om tillstånd skulle ges för 
vindkraft i området. 

Utifrån områdets beskaffenhet och läge gör Länsstyrelsen därför  
bedömningen att områdets användning som naturreservat medför en från 
allmän synpunkt god hushållning med markområdet. Att 
Energimyndigheten tidigare pekat ut området som riksintresse för vindbruk 
utgör därför inte hinder mot att området förklaras  som naturreservat. 

Beslutet är förenligt med 4 kap miljöbalken.  

Beslutet är inte i konflikt med koncessioner eller undersökningstillstånd för 
gruvnäringen enligt den information Länsstyrelsen inhämtat från  
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 de 
föreslagna ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär så 
begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för 
en konsekvensutredning av regelgivningen. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

År 2010 uppmärksammades Länsstyrelsen på att delar av Brevens bruks AB 
skogsmarker hyste höga naturvärden,  i första hand knutna till tall. 
Exempelvis hade den sällsynta skalbaggsarten raggbock noterats på flera 
platser vilket indikerade att området var en av landets bästa lokaler för 
denna krävande art och därmed troligen också för andra arter med liknande 
krav på livsmiljö. Länsstyrelsen kontaktade då Brevens bruk och  
diskussioner om hur naturvärdena skulle tas till vara startade.  

Annandagen 2011 stormfälldes ett stort antal tallar i området. Detta 
påskyndade behovet av att klargöra i vilken grad området behövde skyddas 
eller inte eftersom  markägaren naturligtvis ville ta tillvara virket, medan 
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Länsstyrelsen ansåg att den döda veden skulle ligga kvar för att gynna de 
sällsynta och dödvedskrävande arterna i området. Därför tillsattes en 
arbetsgrupp med representanter från Brevens bruk, länsstyrelserna i Örebro 
och Östergötland, Skogsstyrelsen samt inhyrd expertis för att diskutera en  
långsiktig lösning. 

Som en del i detta arbete anlitades en naturvärdesinventerare för att få en 
bättre bild om skogliga värdekärnor och krävande arters utbredning i 
området. Huvuddelen av detta kartläggningsarbete gjordes under 2014. Med 
detta underlag som grund enades parterna om ett område att värdera för 
naturreservatsbildning. Området värderades 2015 och under 2016 
presenterades den färdiga värderingen för markägaren. Under 2016 och 
2017 pågick förhandlingar mellan parterna om nivån på intrångsersättningen 
m.m. 2018 blev parterna överens och samma år skrevs intrångsavtal för 
bildande av naturreservat. 

Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga 
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 

Samråd har skett med Örebro kommun.  

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 

Namn:  Brevens tallskogar 
NVR-id: 2048200 
Kommun: Örebro 
Lägesbeskrivning: 40 km sydost om Örebro  
IUCN-kategori: 1a, strikt naturreservat 
Fastigheter: del av Breven 1:80 
Markägare: Enskild 
Rättigheter: Jakträtt 
Areal: 958 hektar, varav 668 ha produktiv skogsmark 
Naturtyper: skog 678 ha, våtmark 200 ha, vatten 80 ha 
Förvaltare av 
reservatet: 

Länsstyrelsen i Örebro län 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 2.)  

Beslut i detta ärende har fattats av Landshövding Maria Larsson. I den 
slutliga handläggningen medverkade även länsråd Anna Olofsson, länsjurist 
Katarina Nyberg, enhetschef Johan Karlhager, avdelningschef Magnus 
Eklund samt naturvårdshandläggare Emil Pagstedt Andersson, 
föredragande. 
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Bilaga 2 

Du kan överklaga beslutet 
Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga 
beslutet hos Regeringen. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet 
till Länsstyrelsen i Örebro län, 701 86 Örebro. Du kan även skicka in 
överklagandet via e-post till orebro@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att 
Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det 
skickas vidare till Regeringen.  

Tiden för överklagande 

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den 
dag du fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte 
prövas. I ditt överklagande kan du be om  att få ytterligare tid  till att utveckla dina 
synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Regeringen som beslutar 
om tiden kan förlängas eller inte. 

Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan 
myndighet, är tiden tre veckor från det datum  som står på beslutet.  

Ditt överklagande ska innehålla: 

•  vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer  
•  hur du vill att beslutet ska ändras 

•  Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:  
•  personnummer  
•  adress till bostaden  
•  telefonnummer där du kan nås 
  eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka 

handlingar till dig 

•  varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt 

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du 
skicka med kopior på dessa. 

Ombud 

Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska 
ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge 
sitt namn, adress och telefonnummer. 

Ytterligare upplysningar 

Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, 
telefon 010-224 80 00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet. 

mailto:orebro@lansstyrelsen.se
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Bilaga 3. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998: 
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om  rätten  att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 

Det är förbjudet att 
1.  borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada 

berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller 
block, 

2.  fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående 
eller omkullfallna träd och buskar,  

3.  framföra motordrivet fordon annat än på vägar, 
4.  framföra motorbåt, 
5.  medvetet störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller  

uppehålla sig vid bebodda lyor, 
6.  samla ryggradslösa djur annat än genom håvning eller plockning och 

i samband med det ta enstaka individer för artbestämning,  
7.  skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter 

såsom  ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar. 

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
8.  använda området för organiserad tävling eller övning, 

lägerverksamhet eller liknande,    
9.  sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig 

anordning eller att snitsla spår, 
10.  utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan 

leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet, 
11.  anlägga nya stigar, 
12.  kalka vatten. 

www.lansstyrelsen.se/orebro
mailto:orebro@lansstyrelsen.se
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