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Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Båsbergen i 
Lekebergs kommun 
 
 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
förklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat. 
Området omfattar delar av fastigheterna Södra Vissboda 1:2, 1:3 och 1:7 
samt Norra Vissboda 1:3 och 1:4 i Lekebergs kommun. Reservatets 
slutgiltiga gräns utmärks i fält.  
 
Naturreservatets namn skall vara Båsbergen 
 

Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till barrnaturskog med inslag 
av myrstråk. De artgrupper som särskilt avses är fåglar, lavar, 
mossor och vedlevande svampar.  

• 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  

 
Föreskrifter 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen (1998: 
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm., att nedan angivna 
föreskrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturreservatet. 
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A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

 
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 

1. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 
 yt- eller dräneringsförhållanden 

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. 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 jakttorn, stödutfodra vilt    
9. Sprida eller använda kalk, gödselmedel, bekämpningsmedel eller andra 

kemikalier 
 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
Förbuden enligt pp 1 och 7 skall ej utgöra hinder för underhåll av 
vägområde med tillhörande diken. 
 
Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg med 
fyrhjulsmotorcykel eller älgdragare. 
 
Förbudet enligt p 7 skall ej utgöra hinder för försiktig röjning av siktgator i 
anslutning till älgpass. 
 
Förbudet enligt p 8 skall ej utgöra hinder för att efter samråd med 
Länsstyrelsen uppföra nytt älgtorn (avser fastigheterna N Vissboda 1:3 och 
1:4). 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

1. Utmärkning av reservatet 
2. Upprättande och underhåll av stigslinga 
3. Uppsättning av informationstavla på plats angiven i fastställd skötselplan 
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4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 
vattenförhållanden 
 
Utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd av 
föreskrifter och skötselplan, tillfaller reservatsförvaltaren.  
 
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet  
 
Det är förbjudet att 

1. Medföra ej kopplad hund 
2. Göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar 
3. Göra upp eld annat än på ev iordningställd eldplats och med där anvisad ved 
 
_____________________________________________________________ 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de 
överklagas.  
De träder i kraft 2007-12-28. 
 

Andra föreskrifter som gäller för området  

Länsstyrelsen vill erinra om att utöver reservatsföreskrifterna gäller även 
andra lagar, förordningar och föreskrifter för området. Av särskild betydelse 
för syftena med reservatet är bl.a: 

Artskyddsförordningen (1998:179) och Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 
1999:7) om artskydd med bestämmelser om fridlysning av bl a orkidéer.  

 

Fastställande av skötselplan  
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen för naturreservatet.   
 
Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn: Båsbergen 
Län: Örebro län 
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Kommuner: Lekeberg  
Församling: Knista 
Fastigheter: Delar av fastigheterna Södra Vissboda 1:2, 1:3 och 1:7 samt 
Norra Vissboda 1:3 och 1:4 i Lekebergs kommun 
Lägesbeskrivning: 10 km NV Fjugesta 
Naturgeografisk region: Sydligt boreala kuperade områden, 28 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygden, 11 
Ekonomiskt kartblad: 11 E KARLSKOGA 3i. 10 E LEKEN 4i 
Topografiskt kartblad: Karlskoga 10E SO 
Areal: 136,6 ha varav 118,8 ha skogsmark. 
Markägarkategori: Staten samt privat 
Objektsnummer: RegDOS 2005637 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Området uppmärksammades under 90-talet när Länsstyrelsen inriktade sina 
inventeringsinsater mot områden med kvarvarande gammelskogar med rik 
biologisk mångfald. Jim Hellquist avgränsade då på Länsstyrelsens uppdrag 
ett område i Båsbergen med dessa kvaliteter. Länsstyrelsen fick efter samråd 
med Naturvårdsverket, Verkets godkännande för att inleda förhandlingar 
med markägarna till detta område om markåtkomst för 
naturreservatsbildning. 

Förhandlingar har därefter förts med de olika markägarna och avtal om 
markåtkomst har tecknats för fastigheterna i områdets södra del. 

I områdets norra del återstår ännu vissa förhandlingar. 

Samråd i ärendet har skett med berörda kommuner. 
 
Ärendet har remissbehandlats och de flesta har tillstyrkt förslaget. 
Karlskoga kommun har dock uttryckt en önskan att Länsstyrelsen bör vänta 
med beslut om reservatsbildning för områdets norra del i avvaktan på att 
utredning om sträckning av eventuell järnvägsförbindelse mellan Örebro 
och Karlskoga skall bli klar. 
 
I avvaktan på detta föreslår nu Länsstyrelsen att som etapp 1 Båsbergens 
södra del förklaras som naturreservat. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Området hyser en rik biologisk mångfald knuten till naturskog med 
klippbranter, fuktiga klippdalar och kärrpartier. En rad signalarter bland 
mossor, lavar och svampar har påträffats. Här växer bl a liten spiklav, 
brunpudrad nållav, gammelgranlav, kortskaftad ärgspik, blocktrappmossa, 
stor revmossa, kantvitmossa och kötticka.  Bland fåglar i området kan 
nämnas tretåig hackspett, spillkråka, gröngöling, tjäder och järpe.  

Området ligger i Kilsbergens barr- och blandskogstrakt i den regionala 
strategin för formellt skydd av skog. 

Förutsättningarna att bevara dessa miljöer och arter i området finns om de 
bevarandemål och skötselinsatser som framgår av bifogad skötselplan 
genomförs. 

Området har 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 för litet för att komma ifråga som 
nationalpark varför skydd som naturreservat föreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer för prioritering 
av naturreservatsskydd. Det är i linje med Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges 
miljökvalitetsmål. 

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 tillgodoses 
         
_____________________________________________________________ 
 
Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.)  
 
Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Sören Gunnarsson, jämte ledamöterna jämte ledamöterna Marie-Louise 
Forsberg-Fransson, Inger Högström-Westerling, Ola Karlsson, Sven Gunnar 
Persson, Annika Johansson och Anna Ragén. 
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I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsjuristen Per Undén samt föredraganden, avdelningsdirektören 
Sture Marklund. 
 
 
 
 
 
Sören Gunnarsson 
 
 
     Sture Marklund 
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Bilaga 2 
 
 
Sändlista: 

 
Ragnar Björndahl, Södra Vissboda 2, 716 93 Fjugesta 
Gitten Cederblad, Erik Dalbergsgatan 27 C, 411 31 Göteborg 
Nils Cederblad, Skeppargatan 13, 260 40 Viken 
Lena Tolander, Floragatan 4 6 tr, 702 13 Örebro 
Rolf Tolander, Norra Vissboda 6, 719 93 Vintrosa 
Tore Jansson, Norra Vissboda, 719 93 Vintrosa 
Olof Eriksson,  Väsby gård, södra flygeln, 716 92 Fjugesta  
Ingemar Ziljat, Vassviksv. 174, 691 51 Karlskoga  
 
Lekebergs kommun, 716 81 Fjugesta 
Karlskoga kommun, 691 83 Karlskoga 
Skogsstyrelsen, Elementv. 4, 702 27 Örebro 
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala 
Bergstaten, Varvsg. 41, 972 31 Luleå 
Hopajola, Box 943, 701 31 Örebro 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Boverket, Box 534, 37123 Karlskrona 
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm 
Fastighetsbildningsmyndigheten, Box 1200, 701 12 Örebro 
Polismyndigheten i Örebro län, Box  1804, 701 18 Örebro           
Örebro läns museum, Box 314, 701 46 Örebro 
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Bilaga 3 
 
 
 
HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
 
Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
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 Ni fick del 
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 
 
Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder Läns-
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet).       
 
Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen,  
tel 019-19 30 00. 
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Bilaga 4. 
 

KONSEKVENSANALYS 
 
Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen 
(1995:1322) av förslag till föreskrifter för 
naturreservatet Båsbergen i Lekebergs kommun  
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Båsbergen. 
Enligt 27 § verksförordningen skall Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort 
en konsekvensutredning av de föreskrifter som har karaktären av 
normföreskrifter, dvs. de som riktar sig till allmänheten. 
 
Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna för området innehåller bestämmelser för allmänheten. Syftet är 
att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturvärdena inte 
uppstår.  

Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna för allmänheten bedöms inte medföra några 
kostnader för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen.  
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Bilaga 5 
 

Skötselplan för naturreservatet 
Båsbergen 

BESKRIVNING 

1. Syftet med reservatet 
• Att bevara biologisk mångfald knuten till barrnaturskog med inslag 

av myrstråk. De artgrupper som särskilt avses är fåglar, lavar, 
mossor och vedlevande svampar.  

• 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  

 

 
2.  Beskrivning av bevarandevärdena 
 
2.1 Administrativa data 
Objektnamn Naturreservatet Båsbergen 
Objektnummer REGDOS 2005637 
Skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Lekeberg 
Markslag och naturtyper (ha): 
barrblandskog 
 

 
118,8 ha skogsmark 
 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag 
Naturtyper 
 
Strukturer 
 
Växt- och djursamhällen 
 
 
Artgrupper 
 

 
Berg och moränmarker, myr 
Sprickdalsmosaik med 
naturbarrblandskog  
Död ved, gamla grova träd, 
bergbranter  
Epifytiska lav- och mossamhällen, 
vednedbrytande svamp- och 
insektssamhällen och markhabitat  
Kärlväxter, lavar, mossor, 
svampar, fåglar och insekter 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats för skogsbruk och skogsbete.  
 
2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
Naturbarrblandskog med myrstråk och med rik biologisk mångfald i form 
av lavar, mossor, svampar, fåglar och insekter.  
2.3.2 Geomorfologiska värden 
Sprickdalsmorfologi. 
2.3.3 Friluftsliv 
Södra Kilsbergen är ett väl utnyttjat friluftsområde för Örebro och 
Lekebergsbygden. 
 
 
 

3.  Skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
 
Reservatet är indelat i 2 skötselområden: 
1. Skogsmark med inslag av små myrar 
2. Anläggningar för besökande 
 
 
Skötselområde 1: Skogsmark med inslag av små myrar 
 
Beskrivning: Grandominerad äldre, delvis naturskogsartad barrblandskog 
med flergenerationsträd och lång skoglig kontinuitet. Framförallt 
extremmiljöerna i området i form av blockmarker, bäckdalar och 
nordsluttningar, har förmodligen tjänat som en fristad åt naturskogens 
känsliga biologiska mångfald under perioder av större yttre påverkan. 
Skogen är i vissa krönlägen lågvuxen medan den i de nedre dalsidorna är 
högvuxen med förekomst av 30-metersgranar. 
 
I skuggiga fuktiga lägen kan man hitta mossor som stor revmossa, 
långfliksmossa, vågig sidenmossa, västlig hakmossa och kantvitmossa lavar 
som skuggblåslav, grynig blåslava, gammelgranlav, korallav och 
brunpudrad nållav.  
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Bland hackspettsarterna ses här ofta spillkråka, gröngöling och tretåig 
hackspett och bland skogshönsen tjäder. 
 
 
Bevarandemål 

• Naturskog med myrstråk och med rik förekomst av äldre träd, träd 
av olika åldrar och av död ved 

• Flera hackspettsarter samt tjäder skall vara företrädda och stor 
revmossa, västlig hakmossa, skuggblåslav och brunpudrad nållav 
skall förekomma med livskraftiga populationer.  

 
Skötselåtgärder 

• Fri utveckling  
 

Skötselområde 2: Anläggningar för besökande 

 
Beskrivning: Området ligger i södra Kilsbergen som utgör ett flitigt 
frekventerat friluftsområde för Örebro- och Lekebergsborna. Bergslagsleden 
övertvärar områdets södra del. 
 
Bevarandemål 

• En väl underhållen stigslinga skall finnas 
• Två väl underhållna informationsskyltar skall finnas  
• En väl underhållen parkering skall finnas på plats enligt 

skötselplanekarta eller där förhandlingar mellan staten och 
markägare, vägägare finner mest lämpligt 

 
Skötselåtgärder 

• Iordningställande av parkering samt uppsättande av skyltar. Vidare 
årlig tillsyn och underhåll av dessa. 
• Rekognosering och utförande av stigslinga med ev. bianläggningar. 

 

4. Jakt  
Jakt får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets 
föreskrifter. 
 

5.  Referenser 
 
Hellquist, Jim. 2001. Naturvärdesinventering av Båsbergen – ett 
gammelskogsområde i Kilsbergen.  Länsstyrelsen i Örebro län. 
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6.  Uppföljning 
 
6.1  Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 
 
 
6.2  Uppföljning av bevarandemål 
Ett program för uppföljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 
 

7.  Övrigt 
Skötselplanen avses revideras med c:a 10-20 års intervall. 

 
8. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

 
 
 
 
 

 
 
 

Skötselåtgärd När Var Prioritering Finansiering 
Uppsättning och 
iordningställande 
av informations-
skyltar och P-plats  

Senast år 2010 Omr. 
besöksanordnin
gar för 
allmänheten 

1 Reservatsanslag 

Rekognosering och 
utförande av 
stigslinga med ev 
bianläggningar 

År 2008-10  1 Reservatsanslag. 
Regionförbundet 
ansvarar för 
Bergslagsleden. 

Underhåll av ovan År 2010-… Som ovan 1 Reservatsanslag 
 

Uppföljning av 
skötselåtgärder 

Efter åtgärd Hela reservatet 1 Reservatsanslag 

Uppföljning av 
bevarandemål 

I enlighet med vad 
som bestäms i 
kommande program 

Hela reservatet 1 Reservatsanslag 
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