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202100-2403

BESLUT
2019-11-18 Dnr: 511-1597-2019

Beslut om utvidgning av naturreservatet 
Lokadalen i Karlskoga och Hällefors 
kommuner och beslut om föreskrifter m.m.

Beslut 

Geografisk utvidgning av befintligt reservat 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
naturreservatet Lokadalen, inrättat av Länsstyrelsen den 7 december 2007, 
utvidgat första gången den 9 juni 2015 (dnr 5112-14498-2007, dnr 511-313-
2012), ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av kartan i 
detta beslut och med den yttergräns som slutligen märks ut i fält. Berörda 
fastigheter vid utvidgningen är Hållsjö Hyttebacke 1:1 i Karlskoga kommun 
samt Västgötetorp 1:24 i Hällefors kommun.   

För den tillkommande delen ska det tidigare beslutet om bildandet av 
naturreservatet Lokadalen gälla i sin helhet med avseende på syfte, 
föreskrifter och skäl enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och 
30 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska omfattas av 
skötselplanen för Lokadalen enligt tidigare beslut. 

Utvidgningen omfattar 12,9 hektar.   

_____________________________________________________________ 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 1.)  

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Maria Larsson. Vid den 
slutliga handläggningen av ärendet har deltagit länsjurist Lars Wadström, 
enhetschef Johan Karlhager och föredragande Jim Hellquist. 

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


2(9)

BESLUT
2019-11-18 Dnr: 511-1597-2019

Utsikt från Flymossens sydöstra kant.
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Garnlav på äldre tall i myrkant.
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Syfte, föreskrifter och skäl som gäller för 
naturreservatet Lokadalen enligt beslut den 9 juni 
2015 (dnr 511-313-2012): 
Syftet med naturreservatet 
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
naturmiljöer. Naturskogen och andra ingående naturtyper, samt landskapets 
orörda karaktär, ska bevaras och utvecklas huvudsakligen genom fri utveck-
ling. Med fri utveckling menas att förekommande ekosystem och biologisk 
mångfald ska bevaras och utvecklas genom intern dynamik och andra natur-
liga processer. Syftet är även att vid behov restaurera naturmiljöer och åter-
ställa livsmiljöer för skyddsvärda arter. Ett underordnat syfte är att tillgodo-
se allmänhetens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser. 

Föreskrifter för naturreservatet 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Läns-
styrelsen med stöd av 7 kap 5 § andra och tredje styckena, 6 § och 30 § 
miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen (1998: 1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm, att nedan angivna föreskrifter samt 
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet. 

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

Det är förbjudet att: 
1. uppföra byggnad eller annan anläggning, 
2. utöka eller förändra befintlig byggnad eller anläggning, 
3. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, 

borra, gräva, markbereda eller bedriva täkt av något slag, 
4. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon, båtar eller andra 

farkoster eller liknande, 
5. skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan 

åtgärd som påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållanden, 
6. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla 

enstaka träd samt att samla ihop, föra bort eller upparbeta döda 
stående eller liggande träd eller träddelar 

7. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg, 
8. införa för området främmande växt- eller djurart, 
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra 

växtnäringsämnen,  
10. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att tillföra kalk, 
11. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att gräva ned befintlig 

luftledning,  
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12. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att utföra provborrning 
för prospektering av mineraler.  

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

1. Utmärkning av naturreservatets gränser.  
2. Uppsättning av informationstavlor.  
3. Genomförande av undersökningar av mark- och vattenförhållanden 

samt flora och fauna. 
4. Naturvårdsbränning av skog och restaurering av skog och våtmarker. 
5. Anläggning och underhåll av gångstig med rastplatser för 

allmänheten. 

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. gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast 

naturföremål, 
2. framföra motordrivet fordon utom motorbåt, 
3. cykla eller rida, 
4. fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkull-

fallna träd eller buskar,  
5. skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom 

ris, gräs, örter, mossor eller lavar, 
6. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att sätta upp permanent 

tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,  
7. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att använda området för 

organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,  
8. utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att elda annat än på 

eventuellt anvisad plats.  

Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 19 
oktober 2017. 

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

att tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår ovan av 
föreskrifterna enligt 7 kap 6 § miljöbalken,  

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

c. uttransport av fälld älg, hjort, björn eller vildsvin med fordon som 
inte ger långsiktigt bestående skador på mark eller vegetation,  

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

e. framförande av snöskoter för utförande av inventering mm inom 
ramen för Länsstyrelsens rovdjursförvaltning,  

f. plockning av bär och matsvamp för eget behov,  
g. rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig väg 

omfattande hela vägområdet med tillhörande anläggningar i direkt 
anslutning till vägområdet i enlighet med nyttjanderätt som är 
gällande vid detta besluts ikraftträdande,  

h. rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig mark- eller 
luftledning i enlighet med ledningsrätt som är gällande vid detta 
besluts ikraftträdande.  

Skälen för beslutet 
Naturreservatet Lokadalens naturvärden betingas av ett sammansatt 
ekosystem med naturskogsartade skogsbestånd, våtmarksområden och 
vatten. Kontakten och dynamiken mellan vatten, våtmark och 
naturskogsartad skog skapar förutsättningar för en skogs- och våtmarksmiljö 
som är rik på livsmiljöer, död ved, och med en hög och jämn luftfuktighet.  

Detta är bland annat gynnsamt för fuktighetskrävande svampar, lavar och 
mossor.  

Det område som genom detta beslut inlemmas i naturreservatet har höga 
naturvärden knutna till naturskogsartad barrblandskog och hyser ett stort 
antal signalarter och rödlistade arter typiska för skogstypen, t.ex. garnlav, 
brunpudrad nållav, kötticka och tretåig hackspett.   
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Länsstyrelsens bedömning 
De särskilda naturvärden som framkommit om reservatsområdet kräver ett 
omfattande och långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas. Detta 
skyddsbehov medför att reservatsföreskrifterna behöver kompletteras för att 
stärka skyddet av biologisk mångfald och naturmiljöer.  

Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och naturmiljöer 
bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med gällande 
skötselplan.  

Beslutet följer Naturvårdsverkets riktlinjer för prioritering av naturreservats-
skydd och är i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden 
om skydd av den biologiska mångfalden samt de av riksdagen antagna 
miljökvalitetsmålen.  

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 eller undersökningstillstånd 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 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 
Markåtkomstförhandlingar gällande skogar med höga naturvärden i 
Lokadalen har pågått sedan början av 2000-talet. Första etappen av 
Lokadalens naturreservat bildades därmed 2007. Senare förhandlingar åren   

2008 till 2010 medförde ytterligare markåtkomstavtal mellan markägare och 
Naturvårdsverket. Avtalen resulterade i ett första utvidgningsbeslut av 
Lokadalens naturreservat 2015. Förevarande reservatsbeslut utgör således i 
ordningen utvidgning nummer två av Lokadalens naturreservat.  
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Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga 
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till beslut. 

Samråd har skett med Karlskoga och Hällefors kommuner  

Uppgifter om naturreservatet 
Namn: Lokadalens utvidgning 
NVR-id: 2051158 
Kommun: Karlskoga och Hällefors kommuner 
Lägesbeskrivning: 8,5 km söder om Loka Brunn, 

Grythyttan 
IUCN-kategori: 1a, strikt naturreservat 
Fastighet: del av Hållsjö Hyttebacke 1:1, del 

av Västgötetorp 1:24 
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket 
Rättigheter: jakt, vägar, 
Areal:  12,9 hektar, varav 8,6 ha prod. 

skogsmark 
Förvaltare av reservatet: Länsstyrelsen i Örebro län 
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