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Länsstyrelsens i Örebro län beslut med föreskrifter angående 
bildande av naturreservatet Älvskogen i Karlskoga kommun 
 
 
BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen delar 
av fastigheterna Kortforstorp 1:6 och Granbergsdal 2:7 (båda delarna under 
fastighetsreglering till ny fastighet) i Karlskoga kommun som naturreservat. 
Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och 
med de gränser som slutligen utmärks i fält. 
 
Naturreservatets namn skall vara Älvskogen. 
 
 
Syftet med reservatet 
 
Syftet med naturreservatet Älvskogen är att bevara biologisk mångfald, 
bevara och vårda värdefulla naturmiljöer.  
 
I reservatet ska naturskogsartad älvnära barrskog av boreonemoral typ 
bevaras. Skyddsvärda arter knutna till skogstypen ska bevaras, t ex knärot, 
vedtrappmossa, brunpudrad nållav och tretåig hackspett. Friluftsliv som 
grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i reservatet och besökare 
ska kunna se och uppleva området.  
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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 m.m., att nedan angivna före-
skrifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturreservatet. 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Utöver vad som följer av annan lagstiftning är det förbjudet att: 
  

1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla 
enstaka träd samt att föra bort eller upparbeta döda stående eller 
liggande träd eller träddelar   

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
terrängformer eller dräneringsförhållanden 

3. uppföra byggnad eller annan anläggning 
4. anlägga väg eller stig eller anordna upplag  
5. dra fram mark- eller luftledning 
6. uppföra jakttorn, röja siktgator för jakt eller stödutfodra vilt.   
7. transportera fällt vilt med fordon som kan ge skador på mark och 

vegetation.   
 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den för-
valtaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och 
skötsel. Erforderliga skötselåtgärder kommer att fastställas i skötselplan. 
 
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 föl-
jande åtgärder, enligt fastställd skötselplan, vidtas för att tillgodose syftet 
med naturreservatet: 
 

1. anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig,  
2. uppsättande av informationstavla, 
3. utmärkning av naturreservatets yttergränser. 
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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. bortföra eller skada döda träd eller träddelar  
2. göra upp eld 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att  
3. samla in på träd och ved växande mossor, lavar och svampar 

 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den för-
valtaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och 
skötsel. Erforderliga skötselåtgärder kommer att fastställas i skötselplan. 
 
Motivet till föreskrifterna i avsnitt C är att förhindra skador på de värden 
som reservatet syftar till att bevara. Döda träd och träddelar är livsviktiga 
växtunderlag för många av områdets skyddsvärda arter. En vådeld eller 
insamling av långsamt växande, skyddsvärda arter kan orsaka lokal utrot-
ning. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart, 
även om de överklagas.  
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2007-11-12. 
 
 
Fastställande av skötselplan  
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljö-
balken m.m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade skötselplanen 
för naturreservatet (bilaga 5).   
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Uppgifter om naturreservatet 
 
Namn:     Älvskogen 
Län:     Örebro 
Kommun:   Karlskoga 
Församling:   Karlskoga 
Fastigheter:   delar av Kortforstorp 1:6, Granbergsdal 2:7 
Lägesbeskrivning:  10 km NO Karlskoga centrum 
Topografisk karta:  10E NO Karlskoga 
Ekonomisk karta:  10E7h 
Naturgeografisk region: Kuperad sydlig boreal 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygder 
Areal:     15,5 hektar; 14,3 hektar produktiv skogsmark 
Markägare:   Naturvårdsverket 
RegDOS-id:    2002939 
Förvaltare:    Länsstyrelsen 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
I februari 1993 besöktes området av Skogsvårdsstyrelsens inventerare under 
den landsomfattande Nyckelbiotopsinventeringen. Inventeraren bedömde att 
ett område på minst 10 hektar hade höga skogliga naturvärden. Under år 
2000 gjordes en anmälan om avverkning av 10 hektar skog i samma 
område, men avverkningen kom aldrig till stånd. Skogsvårdsstyrelsen 
föreslog att Länsstyrelsen skulle göra en egen bedömning av områdets 
naturvärden. Länsstyrelsen lät därför undersöka området i augusti 2000. 
Länsstyrelsens inventerare bedömde att cirka 18 hektar skogsmark hade 
höga naturvärden. Länsstyrelsen avgränsade ett område som förslag till 
naturreservat. Naturvårdsverket godkände området för reservatsbildning i 
början av 2004 och garanterade därmed finansieringen. Inledande kontakter 
med markägarna togs i mars 2004. De berörda markägarna, Jan-Henric 
Jansson (Kortforstorp 1:6), och Sveaskog AB (Granbergsdal 2:7), ställde sig 
positiva till reservatsbildning. Samråd med kommunen genomfördes under 
2005. Förhandlingar med markägarna fördes under perioden mars 2004 - 
mars 2007 och resulterade i att Naturvårdsverket förvärvade marken inom 
det tilltänkta reservatet. Genom Sveaskog AB kunde Naturvårdsverket 
tillhandahålla ersättningsmark till Kortforstorp 1:6.  
 
Samråd med Karlskoga kommun genomfördes under 2006. Yttrande över 
reservatsbildningen har inkommit från Svenska Turistföreningens 
Karlskoga-Degerforskrets, Karlskoga Biologiska Förening, kommun-
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styrelsen i Karlskoga kommun och Skogsstyrelsen. Samtliga är positiva till 
reservatsbildningen. 
 
 
SKÄLEN FÖR BESLUTET 
 
Områdets naturvärden betingas av skogsbeståndens naturskogsartade struk-
tur och en mångfald av sådana arter som missgynnas av skogsbruk. 
Strukturen i de äldre bestånden kännetecknas av interndynamik och små-
skaliga störningar. Åldersspridningen bland träden är stor. I den tidigare 
Sveaskogsägda södra delen finns mycket lövträd, som med stigande ålder 
blir värdefulla för rödlistade trädlevande arter. Som helhet innehåller 
området mycket död ved. De många signalarterna indikerar att området har 
varit trädbevuxet under lång tid. Närheten till ett vattendrag och de små 
källdragen i sluttningen bidrar till hög luftfuktighet, vilket är gynnsamt för 
ved- och trädlevande fuktighetskrävande mossor och lavar.  
 
Älvskogen är beläget i västra Örebro län, i den boreala vegetationszonen. 
Området utgör en värdefull del av ett landskap där skyddade och skydds-
värda skogsområden ligger nära varandra och förstärker möjligheten att 
bevara biologisk mångfald. Inom 1,5 mils radie från Rockesholm finns ett 
femtontal större värdefulla skogsområden med liknande karaktär och natur-
värden, inklusive naturreservatet Murstensdalen.  
 
De särskilda naturvärden som här beskrivits, skulle vid normalt skogsbruk 
gå förlorade. För att uppnå ett långsiktigt säkerställande av dessa naturvär-
den, är det nödvändigt att området förklaras som naturreservat.  
 
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer 
bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med bifogad skötsel-
plan. Den interna dynamiken i området kommer att bidra till fortsatt leve-
rans av död ved och i viss mån lövträd.  
 
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges 
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt 
Sveriges miljökvalitetsmål.  
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ÖVRIGA AVVÄGNINGAR 
 
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 Sveriges geologiska undersökning.  
 
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.         
         
_____________________________________________________________ 
 
Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga 4.)  
 
Beslut i detta ärende har fattats av Länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog 
landshövding Sören Gunnarsson jämte ledamöterna Marie-Louise Forsberg-
Fransson, Ola Karlsson, Lars-Erik Soting, Inger Högström-Westerling, 
Annika Johansson, Anna Ragén och Matilda Ernkrans  
 
I den slutliga handläggningen av ärendet deltog länsjurist Per Undén, 
enhetschef Magnus Eklund, och länsråd Lars Östring samt föredragande 
naturvårdshandläggare Michael Andersson. 
 
 
 
Sören Gunnarsson 

 
 Michael Andersson
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 Bilaga 2. 
 
 

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut 
 
Om ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala i 
brevet om 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 
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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Bilaga 3. 
 
 
KONSEKVENSANALYS 
 
Konsekvensutredning enligt 27§ verksförordningen (1995:1322) av 
förslag till föreskrifter för naturreservatet Älvskogen i Karlskoga 
kommun 
 
Bakgrund 
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Älvskogen. 
Enligt 27 § verksförordningen ska Länsstyrelsen göra en konsekvensutred-
ning av de föreslagna föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en konsekvens-
utredning av de föreskrifter som har karaktären av normföreskrifter, dvs. de 
som riktar sig till allmänheten. 
 
Konsekvensutredning 
 
Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna för området innehåller tre 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 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms inte medföra några kostnader 
för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. 
 
 
 
 


