Örebro läns författningssamling

Länsstyrelsen
________________________________________________________________________________
18FS 2017:10
Utkom från trycket
den 19 oktober 2017

Beslut om utvidgning av naturreservatet
Djupdalshöjden i Ljusnarsbergs kommun;
beslutade den 19 oktober 2017
(dnr 511-6410-2014)
BESLUT
Geografisk utvidgning av befintligt reservat
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att
naturreservatet Djupdalshöjden, inrättat av Länsstyrelsen den 12 december
2007 (dnr 512-17852-2007), ska ha den utökade geografiska omfattning som
framgår av kartan i detta beslut och med den yttergräns som slutligen märks
ut i fält. Berörda fastigheter är Norra Rävtorp 1:19 och Nubbtorp 1:18.
För den tillkommande delen ska det tidigare beslutet om bildandet av
naturreservatet Djupdalshöjden gälla i sin helhet med avseende på syfte,
föreskrifter och skäl enligt 7 kap. 4 §, 5 § första och andra styckena, 6 § och
30 § miljöbalken.
Länsstyrelsen beslutar vidare att den tillkommande delen ska omfattas av
skötselplanen för Djupdalshöjden enligt tidigare beslut.
Utvidgningen omfattar 77 hektar.

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
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områdesskydd enligt miljöbalken mm, att nedan angivna föreskrifter samt
vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § 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. köra snöskoter. Det skall dock vara tillåtet att köra snöskoter från
reservatets norra gräns fram till den rastkoja som står på krönet av
berget Djupdalshöjden i reservatets norra del.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 19
oktober 2017.
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även
om de överklagas.
Beslut med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.
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