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Emil. P. Andersson
Direkt: 010-224 87 61
Emil.Pagstedt.Andersson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande
av naturreservatet Skålen i Hällefors kommun
samt beslut om föreskrifter mm inom
naturreservatet.
Beslut
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett
område av fastigheteten Norrälgen 2:4 i Hällefors kommun som naturreservat.
Reservatet har den avgränsning som framgår av kartan i detta beslut samt
enligt Lantmäteriets data i bilaga 1 och som slutligen utmärks i fält.
Naturreservatets namn ska vara Skålen.
Syftet med naturreservatet

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och att vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer.
Områdets barrnaturskog, kalkbarrskog och andra ingående naturtyper samt
områdets orörda karaktär, dess geomorfologi, hydrologi och biologiska
mångfald ska bevaras. Här avses särskilt svampfloran knuten till kalkbarrskog.
Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodoses
även behovet av områden för friluftslivet.
Syftet ska tillgodoses genom att skogsmark och övriga naturtyper med dess
flora och fauna utvecklas fritt genom intern dynamik och andra naturliga
processer. Lämpliga åtgärder kan vidtas för att hindra förekomst av exotiska
träd, buskar och växter. Lämpliga åtgärder kan vidtas för att underlätta
allmänhetens friluftsliv.
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 mm att nedan angivna
förskrifter ska gälla för naturreservatet.
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A. Föreskrifter enligt 7 kap 5§ andra stycket
miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden
Det 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 och buskar eller delar
av träd och buskar,
2. så eller plantera träd och buskar,
3. borra, gräva, spränga, schakta, markbereda, utföra annan mekanisk
markbearbetning 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, uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster eller liknande,
6. uppföra byggnad eller annan anläggning,
7. dra fram mark- eller luftledning, eller gräva ned befintlig luftledning,
8. kalka, använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller
gödselmedel,
9. framföra motordrivet fordon i terrängen,
10. inplantera för området främmande växt- eller djurart.
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. uppsättning och underhåll av informationstavla vid plats som
markeras på beslutskarta,
3. avverkning eller på annat sätt borttagande av exotiska träd och buskar
t ex contortatall, lärk och ädelgran,
4. anläggning och underhåll av gångstig för besökare enligt vad som
anges på beslutskarta,
5. undersökning och dokumentation av mark- och vattenförhållanden,
vegetation samt växt-, svamp- och djurliv i uppföljningssyfte.
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och
22 § förordningen (1998: 1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken mm om rätten
av att färdas och om ordningen i övrigt i
naturreservatet
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Det är förbjudet att:
1. borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada
berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
2. fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående
eller omkullfallna träd och buskar,
3. plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller
svampar,
4. framföra motordrivet fordon eller cykla,
5. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt,
affisch eller att snitsla spår,
6. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad
tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
7. medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid
bedrivande av jakt.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter
att de trätt i kraft, även om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 5
december 2014.
__________________________________________________________
Undantag från föreskrifterna enligt 7 kap §§ 5 och 30 miljöbalken
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för:
1. förvaltaren av naturreservatet att utföra de åtgärder som krävs för att
tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår ovan av
föreskrifterna (under B) enligt 7 kap 6 § miljöbalken,
2. förvaltaren av naturreservatet att i uppföljningssyfte utföra
inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial,
eller annan dokumentation av växt- och djurliv, luft-, mark- och
vattenförhållanden inom naturreservatet,
3. uttransport av fälld älg, hjort eller vildsvin med fordon som inte ger
långsiktigt bestående skador på mark eller vegetation
4. framförande av motorfordon av tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller
räddningsärende (insatsen ska omgående anmälas till länsstyrelsen),
5. bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta
eller rödlistade arter,
6. rättighetshavare att utföra normalt underhåll av befintlig mark- eller
luftledning i enlighet med ledningsrätt som var gällande för tiden för
detta beslut.
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Fastställande av skötselplan

Skötselplan kommer att fastställas senare. Då
Naturvårdsverket håller på att göra en översyn
av skötselplanemallarna vill Länsstyrelsen
invänta resultatet av detta arbete innan
skötselplanen fastställs. Länsstyrelsen anser
därmed att det finns särskilda skäl till att
avvakta med fastställandet av skötselplanen.
Uppgifter om naturreservatet
Naturreservatets namn: Skålen
NVR (RegDOS-id): 2042489
Lägesbeskrivning: Ca 7 km NO om Hällefors
Ekonomiskt kartblad: 11E7g
Kommun: Hällefors
Församling: Hällefors-Hjulsjö
Fastigheter: Norrälgen 2:4
Totalareal: 22,4 hektar varav 21,4 produktiv skogsmark
Markägare: Enskild
Nyttjanderätter: Jakt, ledningsrätt
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen
Redogörelse för ärendet
Skogsområdet Skålens höga naturvärden uppmärksammades av
Skogsstyrelsen 2004 då de identifierade och registrerade en ca 16 ha
stor nyckelbiotop på fastigheten Norrälgen 2:4. Detta i samband med
en nyckelbiotopsinventering. 2009 vände sig Skogsstyrelsen med
ärendet till Länsstyrelsen med förslag om att området borde prioriteras
för formellt skydd av skog. Detta för att objektet omfattar den
prioriterade skogstypen kalkbarrskog. Länsstyrelsen gjorde samma
bedömning som Skogsstyrelsen och 2011 inledde Länsstyrelsen
förhandlingar med markägaren som 2012 utmynnade i ett avtal om
ersättning till grund för reservatsbildning.
Samråd med kommunen har skett.
Ärendet har varit föremål för remissbehandling. Sakägare och övriga
remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över beslutsförslaget.
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Skälen för beslutet
Området domineras av en gammal naturskogsartad granskog på mark påverkad
av kalk eller grönsten. Mängden död ved är förhållandevis stor. Delar av
objektet präglas av en jämn och hög luftfuktighet. Den rika förekomsten arter
som indikerar höga naturvärden påvisar att området varit kontinuerligt
trädbevuxet under en lång tid. Ovanstående faktorer har bidragit till att objektet
hyser rikligt av skyddsvärda arter fr.a. bland marksvamparna men också i fler
artgrupper. Exempel på arter som påträffats i reservatet är, tretåig hackspett,
tjäder, knärot, tvåblad, bitter taggsvamp, dofttaggsvamp, brandticka,
stjärntagging, vedtrappmossa, grön sköldmossa, garnlav och kattfotslav.
Enligt nationella Åtgärdsprogram för hotade arter ska vissa hotade biotoper
och/eller arter prioriteras för skydd och andra naturvårdande åtgärder. Av dessa
konstaterar Länsstyrelsen att kalkbarrskogar och fjälltaggsvampar förekommer
inom området (Naturvårdsverkets rapporter nr 5967, 5601). Länsstyrelsen
konstaterar att reservatsområdet delvis motsvarar skogstypen kalkbarrskogar
(grandominerad) enligt vad som anges i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för
kalktallskogar.
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 natureservat.
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer
bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med den skötselplan
som färdigställs vid ett senare tillfälle.
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt
Sveriges miljökvalitetsmål.
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 fått av Bergsstaten.
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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 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).

Beslut i detta ärende har fattats av länsråd Kjell
Unevik. Vid den slutliga handläggningen av
ärendet har deltagit länsjurist Katarina Nyberg
och enhetschef Johan Wretenberg samt
naturvårdshandläggare Emil P. Andersson,
föredragande.

Kjell Unevik

Emil P. Andersson
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Teknisk beskrivning
2013-08-19
Ärendenummer
T12249
Mätningsingenjör
Fredrik Öhman

Ärende Skålen DosID 1105947
Kommun: Hällefors Län: Örebro
Koordinatsystem
Koordinatkvalitet

SWEREF99_TM
Inre 40 mm, Yttre 40 mm

Punktnummer Norr(N)
Öst(E)
6861 6633150,35 477658,46
6862 6633115,05 477691,00
6863 6633049,18 477750,06
6864 6632950,76 477839,09
6865 6632884,54 477898,38
6866 6632818,03 477957,84
6867 6632751,59 478017,32
6868 6632685,44 478076,60
6869 6632639,02 478118,18
6870 6632475,69 478045,97
6871 6632505,90 477912,44
6872 6632537,50 477655,39
6873 6632659,50 477645,62
6874 6632698,19 477570,25
6875 6632797,21 477569,46
6876 6632835,34 477508,58
6877 6633016,14 477482,94
6878 6633070,03 477654,48
Framställd genom
Nymätning
Mätmetod
Satellitmätning NTRK-tjänst

Markering
Rör i mark
Råsten
Råsten
Råsten
Råsten
Råsten
Råsten
Råsten
Rör i mark
Rör i mark
Rör i mark
Rör i mark
Rör i mark
Rör i sten
Rör i mark
Rör i mark
Rör i mark
Rör i mark
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om Ni är missnöjd med Länsstyrelsens beslut kan Ni överklaga det
Överklagandet skall skickas eller lämnas till
Länsstyrelsen i Örebro län, Naturskyddsenheten, 701 86 Örebro.
Besöksadress: Stortorget 22
Telefon växel: 010-224 80 00
I brevet skall Ni
1. Ange vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange ärendets
nummer (diarienummer)
2. Redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är
felaktigt och hur Ni anser att beslutet skall ändras.
Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger
postadress och postnummer. Ni får gärna ange e-post adress under
vilken Ni kan nås.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt så
bör Ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. I så fall skall
fullmakt sändas med överklagandet.
Länsstyrelsen måste ha fått Ert brev senast tre veckor efter beslutets
kungörande, annars kan Ert överklagande inte tas upp till prövning.
Om överklagandet kommit in i tid skickar Länsstyrelsen handlingarna
vidare.
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