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Länsstyrelsens i Örebro län beslut och 
föreskrifter angående utvidgning av 
naturreservatet Båsbergen ·i Lekebergs och 
Karlskoga kommuner. 

Beslut 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen 
att förklara det område som avgränsas på bifogad karta och med de 
gränser som slutligen avgränsas i fålt, som naturreservat. Detta beslut 
avser en utvidgning av det av Länsstyrelsen år 2007 bildade 
naturreservatet Båsbergen (dnr 5112-17160-2006). Området omfattar 
delar av fastigheterna Hidinge-Lekeberg l :2 och l :3 Lekebergs kommun 
samt Karlskoga Holmsjön 1:1 i Karlskoga kommun. 

Naturreservatets namn skall vara Båsbergen 

Syftet med reservatet 
• Att bevara biologisk mångfald knuten till bannaturskog med 

inslag av myrstråk. De artgtupper 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 naturreservatet 

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

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 
l. 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. Uppfora byggnad eller annan anläggning, 
7. Utföra något sJ ag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd 
eller träddelar, 
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9. Sprida eller använda kalk, gödselmedel, bekämpningsmedel eller andra 
kemikalier. 

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder for uttransport av fålld älg med 
fyrhjplsmotorcykel eller älgdragare. 

Förbudet enligt p 7 skall ej utgöra hinder for forsiktig röjning av 
siktgator i anslutning till å1gpass. 

Föreskrifterna 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 forpliktas tåla att 
foljande åtgärder vidtas for att tillgodose syftet med natun·eservatet. 
l. Utmärkning av reservatet, 
2. Upprättande och underhåll av stigslinga, 
3. Uppsättning av informationstavla på plats angiven i fastställd skötselplan, 
4. Genomforande av undersökningar av djur- och växtarter ·sarnt av mark- och 
vattenforhållanden. 

Utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, som utfors med stöd 
av foreskrifter och skötselplan, tillfaller reservatsforvaltaren. 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § och 22 § 
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Det är förbJudet att 
l. Medfora 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. 

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

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöballcen träder i kraft den 1 O 
december 2009. 
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Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap 5 och 30 §§ miljöbalken ska inte 
utgöra hinder for forvaltaren att utfora de åtgärder som erfordras for 
reservatets vård och skötsel. 

Andra föreskrifter som gäller för området 

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

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

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § forordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen for naturreservatet. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Båsbergen 
Län: Örebro län 
Kommuner: Lekeberg 
Församling: Knista 
Fastigheter i utvidgade delen av naturreservatet: Del av fastigheterna 
Hidnge-Lekeberg l :2 och 1:3 i Lekebergs kommun samt del av 
fastigheten Karlskoga Holmsjön l: l i Karlskoga kommun 
Lägesbeskrivning: l O km NV Fjugesta 
Naturgeografisk region: Sydligt boreala kuperade områden, 28 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygden, 11 
Ekonomiskt kartblad: Il E Karlskoga 3i. l O E Leken 4i 
Topografisktkartblad: KarlskogalOE SO 
Areal: 136,6 ha varav 118,8 ha skogsmark. 
Markägarkategori: Naturvårdsverket 
Objektsnummer: RegDOS 200563 7 
Förvaltare: Länsstyrelsen 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Området uppmärksammades under 90-talet när Länsstyrelsen inriktade 
sina inventeringsiosater 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 bar därefter förts med de olika markägarna och avtal om 
markåtkomst bar nu tecknats för området i sin helhet. 

Samråd i ärendet har skett med berörda kommuner. Karlskoga kommun 
har framfört önskemål om senareläggning av beslut med hänsyn till 
trafikplaneringsläget. 

Ett rorsta delbeslut om reservat togs 2007-12-07 gällande Båsbergens 
södra delar där markåtkomstförhandlingarna då var klara. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Området hyser en rik biologisk mångfald knuten till naturskog med 
klippbranter, fuktiga klippdalar och kätTpartier. 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 får 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. 

BesJutet är j linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer för 
priorite1ing av naturreservatsskydd. Det är i linje med Sveriges 
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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 får att syftet med naturreservatet 
tillgodoses. 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§förordningen (2007:1 244) 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 får en konsekvensutredning av regelgivningen. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.) 

I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit landshövding Rose
Marie Frebran, beslutande, länsjurist Johan Strandberg, enhetschef 
Magnus Eklund, samt föredraganden, avdelningsdirektör Sture 
Marklund. 

w r 
Rose-Marie Frebran 
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Bilaga2 

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 diarienum
mer. 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 
Länsstyrelsen 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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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 
skyddsfonn Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Lekeberg och Karlskoga 
Markslag och naturtyper (ha): 
barrblandskog 33,9 ha produktiv skogsmark 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag Berg och moränmarker, myr 
Naturtyper Sprickdalsmosaik med 

naturbarrblandskog 
strukturer Död ved, gamla grova träd, 

bergbranter 
Växt- och djursamhällen Epifytiska lav- och mossamhällen, 

vednedbrytande svamp- och 
insektssamhällen och markhabitat 

Artgrupper Kärlväxter, lavar, mossor, 
svampar, fåglar och insekter 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats for skogsbruk och skogsbete. 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
Naturbarrblandskog med myrstråk och med rik biologisk mångfald i 
fonn av lavar, mossor, svampar, fåglar och insekter. 

2.3.2 Geomorfologiska värden. 

Sprickdalsmorfologi. 

2.3.3 Friluftsliv 

Södra Kilsbergen är ett väl utnyttjat friluftsområde for Örebro och 
Lekebergsbygdeo. 

3 . skötselområden med bevarandemål 
och åtgärder 

Reservatet är indelat i 2 skötselområdeiL 
l. Skogsmark med inslag av små myrar 

2. Anläggningar for besökande 

Skötselområde l: Skogsmark med inslag av små myrar 

Beskrivniug: Grandominerad äldre, delvis naturskogsartad 
barrblandskog med flergenerationsträd och lång skoglig kontinuitet. 
Framforallt extremmiljöerna i området i form av blockmarker, bäckdalar 
och nordsluttningar, har formedligen 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 forekorost av 30-metersgranar. 

J 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 forekorost av äldre träd~ 

träd av olika: åldrar och av död ved 
• Flera hackspettsarter samt tjäder skall vara fåreträdda och stor 

revmossa, västlig hakmossa, skuggblåslav och brunpudrad nållav 
skall forekororna med livskraftiga populationer. 

skötselåtgärder 
• Fri utveckling 

Skötselområde 2: Anläggningar för besökande tör reservatet i sin 
helhet 

Beskl'ivning: Området ligger i södra Kilsbergen som utgör ett flitigt 
frekventerat friluftsområde for Örebro- och Lekebergsboma. 
Bergslagsleden övertvärar områdets södra del (etapp l av 
naturreservatet) 

Bevara11demål 
• En väl underhållen stigslinga .skall finnas 
• Två yäl underhållna informationsskyltar skall finnas 
• En väl underhållen parkering skall finnas på plats enligt 

skötselplanekarta i etapp l beslutet eller där· vägf6rrättl1ihg 
anvisar 

Skötselåtgärder 
• Iordningställande av parkering samt uppsättande av skyltar. 
Vidare årlig tillsyn och underhåll av dessa. 
• Rekognosering och utförande av stigslinga med ev. 
bi an läggningar. 

4. Jakt 
Jakt f'ar bedrivas med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets 
foreskrifter. 
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5. Referenser 

Hellquist, Jim. 200 l. Naturvärdesinventering av Båsbergen - ett 
gammeJskogsområde i KJlsbergen. Länsstyrelsen i Örebro län. 

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 bar genomförts. 

6.2 Uppfoljning 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 

Skötselätgärd När Var Prioritering 
Uppsättning och Senast år 2011 O mr. 1 
iordningställande besöksanordnin 
av infonnations- gar for 
skyltar och P-plats allmänheten 
Rekognosering och Ar 2011 l 
utförande av 
stigslinga med ev 
bianläggningar 
Underhåll av ovan År 2012-... Somovan 1 

Uppföljning av Efter åtgärd Hela reservatet l 
skötselåtgärder 
Uppf6Jjning av I enlighet med vad Hela reservatet 1 
bevarandemål som bestäms i 

kommande program 

Finansierin_g_ 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag. 
Regionforbundet 
ansvarar for 
Bergslagsleden. 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag 

Reservatsanslag 
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