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Miljödepartementet Sveaskog Förvaltnings AB 
Bergslagen Skog 
Box 404 LÄNSSTYREJ .SEN 

i Örebro!;;·, 
701 48 ÖREBRO 

2010 -03- o 3 

Dnr 

Överklagande i fråga om naturreservatet Amboberget, Nora och Örebro 
kommuner 

l bilaga 

Regeringens beslut 

Regeringen tar inte upp överklagandet av orienteringsklubbarna i 
Örebro län till prövning. 

Regeringen ändrar Länsstyrelsens i Örebro län beslut den 26 oktober 
2009 på s ä sätt att föreskriften under A, punkten 8, om förbud att 
upplåta mark för skyttetävling, orienteringstävling, militära övningar 
eller liknande, tas bon. 

Länsstyrelsen ska kungöra regeringens beslut på samma sätt som det 
överklagade beslutet kungjordes. 

Ärendet 

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 26 oktober 2009 att bilda 
naturreservatet Amboberget i Nora och Örebro kommuner, se bilaga. 

Sveaskog Förvaltnings AB (Sveaskog) och orienteringsklubbarna i 
Örebro län har överklagat länsstyrelsens beslut. 

Sveaskog har yrkat att det endast ska krävas tillstånd av länsstyrelsen för 
att hålla en orienteringstävling och inte en ansökan om dispens från ett 
förbud. 

Länsstyrelsen har anfört bl. a. följande. En ändring av föreskriften om 
upplåtelse kan motiveras då den kan anses mer långtgående än vad som 
krävs för att uppnå reservatets syfte. Mot bakgrund av detta kan 
föreskriften A punkten 8 tas bon helt. Prövning av tävlingar, övningar 
och liknande sker ändå genom föreskriften C punkten 7. 
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Skälen för regeringens beslut 

Det har inte framkommit att orienteringsklubbarna i Örebro län äger 
mark eller innehar rätt i övrigt till mark som berörs av länsstyrelsens 
beslut. Beslutet har inte heller haft sådana rättsverkningar eller i övrigt 
berört orienteringsklubbarnas i Örebro län intressen på ett sådant sätt 
att de har rätt att föra talan mot beslutet. Överklagandet bör därför inte 
tas upp till prövning. 

Regeringen prövar ärendet i sak på talan av Sveasko g. 

Syftet med naturreservatet Amboberget är enligt länsstyrelsens beslut att 
bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Naturskogen och 
andra ingående naturtyper, samt landskapets orörda karaktär, ska bevaras 
och utvecklas huvudsakligen genom fri utveckling. Syftet är även att vid 
behov restaurera naturmiljöer och återställa livsmiljöer för skyddsvärda 
arter. Ett underordnat syfte är även att tillgodose allmänhetens möjlig
heter till friluftsliv. 

Enligt föreskriften A punkten 8 råder förbud att upplåta mark för 
skyttetävling, orienteringstävling, militära övningar eller liknande. Enligt 
föreskriften C punkten 7 är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet 
eller liknande. 

Regeringen finner, mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet, att 
föreskriften A punkten 8 bör tas bort. En sådan ändring bedöms inte 
äventyra syftet med reservatet. 

På regeringens vägnar 

vvLuu-<-.J ~-"-"&:; /1--b 

ndreas Carlgren -'t - --,i_" 
/), 
~~ 

Lina O skarsson 

Kopia till 

Naturvårdsverket 
Länsstyrelsen i Örebro län(handlingar återsänds) 
Narakommun 
Örebro kommun 
Orienteringsklubbarna i Örebro län genom Örebro Läns 

Orienteringsförbund, Box 15023, 700 15 ÖREBRO 
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Bilagor: 
l . Sändlista 
2 . Hur man överklagar 
J. Skötselplan 
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Dnr: 5112-10832-2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om 
bildande av naturreservatet Amboberget i 
Nora och Örebro kommuner och beslut om 
föreskrifter m. m. 

Beslut 
Länsstyrelsen forklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad beslutskarta och med de gränser som 
slutligen märks ut i fålt, som natuneservat. Reservatsområdet utgör del av 
fastigheterna Skymhyttan 10:1 i Nora kommun och Lockhyttan 5:9 i Örebro 
kommun. 

Natuneservatets namn ska vara Amboberget. 

För att uppnå nedan angivet syfte med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § forsta stycket 
forordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m,m. att 
nedan angivna :f6Teskrifter ska gälla for naturreservatet. 

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 3 § forordningen (1998: 1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. bifogad skötselplan, bilaga 3, med 
mål, riktlinjer och åtgärder for naturreservatets långsiktiga vård. 

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 
utveckling. Med fri utveckling menas att forekommande ekosystem och 
biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom intern dynamik och 
andra naturliga processer. Syftet är även att vid behov restaurera 
naturmiljöer och återställa naturmiljöer för skyddsvärda arter. Ett 
underordnat syfte är även att tillgodose allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. 

Föreskrifter för naturreservatet 

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

Det råder forbud att: 
1. uppfora byggnad eller annan anläggning, 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET ÖRG NR 
701 86 ÖREBRO stortorget 22 019- 19 30 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
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2. utöka eller forändra befintlig byggnad eller anläggning, 
3. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, 

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

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

åtgärd som påverka,r områdets naturgivna hydrologiska förhållanden, 
6. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fålla 

enstaka träd samt att samla ihop, fora bort eller upparbeta döda 
stående eller liggande träd eller trädde1ar, 

7. framfora motordrivet fordon, 
8. upplåta mark for skyttetävling, orienteringstävling, militära övningar 

eller liknande, 
9. införa for området främmande växt- eller djurart, 
1 O. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller 

växtnäringsämnen. 

Det råder forbud att -utan länsstyrelsens tillstånd: 
11 . utföra provbon-ning for prospektering av mineraler, 
12. tillfora kalk. 

Utan hinder av ovanstående föreskrifter är det tillåtet att~ 
- underhå11a den genom reservatet dragna Bergslagsleden 

Föreskrifterna enligt 7 kap. 5 § miljöbalken träder i kraft den lO december 
2009. 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastighete11 forpliktas tåla att föl
jande intrång i området for att tillgodose syftet med natuJTeservatet: 

l. utmärkning av naturreservatets gränser, 
2. uppsättning av informationstavlor, 
3. genomforande 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 for 

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

Det råder förbud att 
l. gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast 

naturföremål, 
2. framfora motordrivet fordon, 
3. cykla eller rida, 
4. fålla, bortfOra 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. 

Det är forbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
6. sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår, 
7. användaområdet for organiserad tävling eller övning, 

lägerverksamhet eller liknande, 
8. elda annat än på eventuellt anvisad plats. 

Utan hinder av ovanstående foresk:rifter är det tillåtet att 
• plocka bär och svamp fOr husbehov 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsforeskrifterna omedelbart 
efter att de trätt i kraft, även om de överklagas. 

OrdningsfOreskriftema enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den l O 
december 2009. 

Föreskrifterna enligt 7 kap. §§ 5 och 30 miljöbalken ska inte utgöra hinder 
for: 

• forvaltaren att utfora de åtgärder som krävs fOr att uppnå syftet med 
naturreservatet 

• rättighetshavare att transportera ut fåll d älg eller annat högvilt med 
terrängskoter, t ex fyrhjuling. Vid körning ska i forsta hand 
befintliga stigar och leder användas och särskild forsiktighet ska 
iakttas for att undvika skador på mark och vegetation 
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UPPGIFTER OM NA TURRESERVATET 

Namn: 
NVR (RegDOS) id: 
Kommun: 
Fastigheter: 

Lägesheskri vning: 

Naturgeografisk region: 
Area: 

Markägare: 
Naturtyper: 

Amboberget 
2005690 
Nora och Örebro. 
del av Skymhyttan 10:1 i Nora kommun och 
Lockhyttan 5:9 i Örebro kommun 
8 km SSO om No ra, ekonomiska kartan l 05 
71, 81 
99, 28 sydligt boreala kuperade områden 
64,3 hektar, varav 55, l ha produktiv s 
kogs1nark 
Sveaskog AB 
Skog 61,5 ha1 våtmark 3,0 ha 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Området ingår i den inventering av skyddsvärda statliga skogar som på 
uppdrag av regeringen genomfordes av Naturvårdsverket och länsstyrel
serna 2003-2005. Det uppmärksamrnades på grund av höga biologiska 
värden och bedömdes med stöd av gällande naturskogskriterier lämpat fOr 
urval i inventeringen. Området är ett av 61 områden i Örebro län som slut
ligen rapporterades av Naturvårdsverket till regeringen, Naturvårdsverkets 
rapport 5339 och 5341. 

Naturvårdsverket och Sveaskog träffade den 13 juni 2008 en överenskom
melse om långsiktigt skydd av 431 särskilt värdefulla naturskogsområden på 
Sveaskogs marker som redovisades i inventeringen. Överenskommelsen 
innebär att områdena på i överenskommelsen angivna villkor kan avsättas 
som naturreservat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveaskog. Genom 
det långsiktiga skydd som på detta sätt åstadkoms fOr berörda områden ges 
ett viktigt bidrag till delmål l Långsiktigt skydd av skogsmarlci miljökvali
tetsmålet Levande skogar. 
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Sakägare och övriga remissinstanser har beretts möjlighet att yttra sig över 
beslutsforslaget Yttrandena har i möjligaste mån beaktats. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

De höga naturvärdena utgörs här av berg- och rasbranterna med exponering 
från söder till norr, de gamla tallarna och tallbeståndet, tillgång på död ved, 
entomologiska och ornitologiska värden. Dessutom förekommer här 
hasselmus på sin sannolikt nordligaste förekomst i landet. Begslagsleden 
tillsammans med utsikten gör att området är välbesökt. A.mboberget är det 
största objektet i ett kluster av flera mindre, skogliga värdekärnor. Det är 
även synligt från intilliggande områden i öster och sydväst. Objektet ingår i 
Kilsbergens barr- och blandskogstrakt, vilken'i den regionala strategin for 
formellt skydd av skog avgränsats som en värdetrakt prioriterad för 
naturskydd. Objektet har stor betydelse ur landskapsekologisk synpunkt och 
for bevarandet av biologisk mångfald i regionen 

De särskilda naturvärden som framkommit om reservatsområdet och som 
dokumenterats i Naturvårdsverkets rapport 5341 (Löfgren, R. & Henriksson, 
S. (red.) 2004. Skyddsvärda statliga skogar- Svealand utom Dalarnas län.) 
kräver ett omfattande och långsiktigt skydd for att bevaras och utvecklas. 
Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat. 

Beslutet följer riktlinjer for prioritering av naturreservatsskydd och Sveriges 
internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden, samt 
Sveriges miljökvalitetsmåL 

Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eBer detaljplan och är 
dänned forenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken. 

Beslutet är forenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlet 
miljöbalken. 

Beslutet är inte i konflikt med koncessioner for gruvnäringen, enligt den 
information Länsstyrelsen fått av Bergsstaten. 

Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, meJlan aBmänna 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 for att syftet med naturreservatet ska tillgodoses. 
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I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ forordningen (2007: 1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedölUer 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.) 

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

~r~~dJ/{pj;;~ 
Rose-Marie Frebran 
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Beslutskarta för 
naturreservatet 
AM BO BERGET, 
No ra och Örebro kom mu ner 
Beslutsdatum 2009-10-26 
Dnr 5112-10832-2009 

c:J Reservatsgräns 

/ 

'/ 

( 
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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 v ilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag som 
beslutet kungjordes i Nerikes Allehanda, annars kan överklagandet inte 
prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder 
Länsstyrelsen överk1agandet vidare till regeringen (rniljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 
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Bilaga3. 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET 
AM SOBERGET 

Denna skötselplan kan utvecklas och preciseras vid en senare omprövning 
inom ramen för gällande förordnande. 

Beskrivningsdel 

Amboberget domineras av en närmare 2 km lång bergbrant vänd mot S, SO, 
O, NO och N. Flera kraftiga stup avlöses av rasbranter och blockrika 
sluttningar. Höjdskillnaden är markant (120-205 möh) och utsikten bitvis 
hänförande. Högsta kustlinjen (HK) löper genom området och framträder 
tydligt med kalspolade hällytor och svallgrusavlagringar längs hela bergets 
sluttning. Blockgrottor, överhäng och sprickgrottor förekommer .. Skogen i 
branten är talldominerad med inslag av gran, asp, björk och rönn, till stor 
del impedimentartad och mycket gammal. Ovanför krönen finns 
naturskogsartad barrskog. Här är åldersspridningen ganska hög och inslag 
av enstaka lövträd samt tallöverståndare förekommer. Tillgången på död 
ved är varierande men fläckvis hög, i branterna framför allt i form av 
tottlågor av barr och löv. Uppe på krönet finns död ved i form av vindfällda 
kantzoner, gamla röt- eller insektsangrepp. Ambobergets krön med 
omgivning domineras av en gles och flerskiktad barrskog med en jämn 
frekvens av gamla 250-300 åriga tallöverståndare. Dessa bestånd är svagt 
genomhuggna med spår efter kolning i form av ett par kolbottnar. Norrut 
övergår skogen återigen i en grandominerad barrskogstyp där det i 
nonbranten finns inslag av löv i form av asp, rönn, björk och sälg. 
Norrbranten är blockrik och hyser flera fina ledytor, nord- eller 
nordostvända, fuktiga och beskuggade. Tillgången på död ved är här god. 
Som en krans runt nord- och nordostsluttningen sträcker sig ett 
lövdominerat, tätvuxet bestånd i 40-årsåldem. Beståndet har uppkom:mit 
efter en avverkning. l detta ingår en del tallöverståndare och tallågor. I 
östbranten står en mycket fin tallnaturskog i 200 årsåldem. Nedanför denna 
utbreder sig Ambomossen. I branten häckar korp och tretåig hackspett och 
spillkråka ses regelbundet. I de varma sluttningarna lever hasselmusen på 
sin troligen nordligaste lokal i landet. Bland naturskogens insektsfauna kan 
omnämnas den sällsynta asppraktbaggen som lever i barken på gamla 
solbelysta aspar. skogsgräshoppan förekommer med en god population i 
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området. Bergslagsleden övertvärar området sydligaste deL En stig leder 
upp till bergets krön som bjuder på en storslagen utsikt över omgivningarna. 

Plandel 

Syftet med naturreservatet och dess Toreskrifter är styrande för 
naturreservatets långsiktiga vård. 

Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 
nat:urmiljöer. Naturskogen och andra ingående naturtyper, samt landskapets 
orörda karaktär, ska bevaras och utvecklas huvudsakligen genom fri 
utveckling. Med fri utveckling menas att förekommande ekosystem och 
biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom intern dynamik och 
andra naturliga processer. Syftet är även att vid behov restaurera 
naturmiljöer och återställa naturmiljöer för skyddsvärda arter. Ett 
underordnat syfte är även att tillgodose allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. 

Åtgärdernas art och omfattning avgörs. och preciseras vid kommande 
översyn av skötselplanen. 

Åtgärder 

Innan ovan nämnda översyn av skötselplanen ska iordningsstäliande och 
underhåll av gränsmarkeringar och informationstavlor utföras. 

Naturreservatets utmärkning i terrängen 

Markeringarna ska göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättning och för 
övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar. 

Informationstavlor med föreskrifter 

Infom1ationstavlor ska sättas upp i anslutning til1 reservatets entre. 

Tillsyn 

Länsstyrelsen svarar för tillsynen av reservatet. 
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Sammanfattning och prioritering av åtgärder 

skötselåtgärd När Prioritet 

Utmärkning av Senast 
l 

reservatsgränsen 2010 

Informationsskylt om Senast 
l reservatet 2010 

Uppföljning av Efter 
l gränsmarkering , åtgärd 

Underhåll av 
Vid behov 1 gränsmarkering 

Revidering av Senast 
2 skötselplan 2015 

Övrigt 
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Enligt avtalet mellan Sveaskog AB och Naturvårdsverket får virke eller 
avverkningsrester som genereras, och som av naturvårdsskäl inte bör lämnas 
på platsen, tillvaratas av markägaren. 

Upplåtelser kvarstår hos markägaren Sveaskog AB. Vid upplåtelser 
upplyser Sveaskog om de begränsningar som reservatets f6reskrifter 
innebär. 
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