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Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av
naturreservatet Lokadalen i Hällefors och Karlskoga
kommuner och beslut om föreskrifter m.m. för den
utvidgade delen;
beslutade den 9 juni 2015
(dnr. 511-313-2012)

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) att
naturreservatet Lokadalen, inrättat av Länsstyrelsen 2007-12-07, dnr 511214498-2007, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av
bifogad karta, bilaga 1. Vägområdet för länsväg 205 ingår ej i naturreservatet.
För den tillkommande delen ska syfte, skäl och föreskrifter enligt 7 kap 4 §, 5
§ första och andra styckena, 6 § och 30 § miljöbalken, gälla enligt
nedanstående. Reservatsområdet utgör del av fastigheten Västgötetorp 1:13,
fiske tillhörigt Västgötetorp 1:24, del av vägsamfälligheterna Fisklösen S:1
och S:4, hela fastigheten Västgötetorp 1:37, anläggningssamfälligheten
Västgötetorp GA:1, vägsamfälligheten Björskogsnäs S:3 samt del av
fastigheterna Fisklösen 1:4 och 1:12 samtliga i Hällefors kommun. Vidare
fastigheten Hållsjö Hyttebacke 1:7 samt fiske och vattenområde tillhörigt
Hållsjö Hyttebacke 1:1 i Karlskoga kommun.
Naturreservatets namn ska vara Lokadalen.
Föreskrifter för naturreservatet
För att tillgodose syftet med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd
av 7 kap 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket förordningen
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm att nedan angivna
förskrifter ska gälla för naturreservatet.

Utgivare
Lena Berglund, Länsstyrelsen

ISSN 0347-1713

18FS 2015:8

C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998:
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm om rätten att färdas och
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet
Det är förbjudet att:
1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
2. framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten
bilväg,
3. fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
omkullfallna träd och buskar,
4. elda annat än med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
5. cykla annat än på ”gamla landsvägen”,
6. medvetet störa djurlivet annat än vad som sker i samband med jakt och
fiske,
7. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller
därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
8. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller
övning, lägerverksamhet eller liknande
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även
om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 8 juli
2015.
Beslut med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.

Maria Larsson
Sture Marklund
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