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Utkom från trycket
den 25 november 2014

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av
naturreservatet Dalbotorpravinerna i Nora kommun
samt beslut om föreskrifter m.m;
beslutade den 28 oktober 2014.
(dnr. 511-7287-2013)

Beslut
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett
område av fastigheterna Norra Fingerboda 2:2, 2:5, 2:6 samt Södra
Fingerboda 7:1 i Nora kommun som naturreservat. Reservatet har den
avgränsning som framgår av kartan i detta beslut och som slutligen märks ut i
fält.
Naturreservatets namn ska vara Dalbotorpravinerna.
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 m.m. att nedan angivna
förskrifter ska gälla för naturreservatet.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5§ andra stycket miljöbalken om inskränkningar i
rätten att använda mark- och vattenområden
Det är förbjudet att
1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd såväl som att
fälla enstaka träd eller buskar, samt att samla ihop, föra bort eller
upparbeta döda stående eller liggande träd och buskar eller delar av träd
och buskar,
2. så eller plantera träd och buskar,
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3. borra, gräva, spränga, schakta, markbereda, utföra annan mekanisk
markbearbetning eller bedriva täkt av något slag, utfylla, tippa, eller
anordna upplag,
4. dika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan åtgärd som
påverkar områdets naturgivna hydrologiska förhållanden,
5. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon liknande,
6. uppföra byggnad eller annan anläggning,
7. dra fram mark- eller luftledning, eller gräva ned befintlig luftledning,
8. kalka, använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller
gödselmedel,
9. inplantera för området främmande växt- eller djurart, eller individ från
ortsfrämmande population,
10. uppföra nya jakttorn, röja fram nya siktgator för jakt eller stödutfodra vilt.
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken och 22 § förordningen (1998:
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. om rätten att färdas och
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet
Det är förbjudet att
1. borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg,
jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
2. framföra motordrivet fordon,
3. fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller
omkullfallna träd och buskar,
4. plocka, samla eller gräva upp växter inklusive mossor, lavar eller
svampar,
5. medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid
bedrivande av jakt,
6. medföra hund som inte är kopplad,
7. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller
därmed jämförlig anordning, göra inskrift eller att snitsla spår,
8. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller
övning, lägerverksamhet eller liknande.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 5 december
2014.
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter
att de trätt i kraft, även om de överklagas.
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Undantag från föreskrifterna enligt 7 kap §§ 5 och 30 miljöbalken
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för
1. förvaltaren av naturreservatet att utföra de åtgärder som krävs för att
tillgodose syftet med naturreservatet och som framgår ovan av
föreskrifterna (under B) enligt 7 kap 6 § miljöbalken,
2. förvaltaren av naturreservatet att i uppföljningssyfte utföra
inventeringsverksamhet, nödvändig insamling av bestämningsmaterial
eller annan dokumentation av växt- och djurliv, luft-, mark- och
vattenförhållanden inom naturreservatet,
3. uttransportering av fälld älg, hjort eller vildsvin med fordon som inte ger
långsiktigt bestående skador på mark eller vegetation,
4. användande av lös hund vid jakt,
5. underhåll av befintliga siktgator för jakt genom försiktig röjning,
6. framförande av motorfordon av tjänstemän i sjukvårds-, polis- eller
räddningsärende (insatsen ska omgående anmälas till länsstyrelsen),
7. bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta eller
rödlistade arter,
8. normalt underhåll av befintlig luftledning i enlighet med ledningsrätt,
9. markägaren att nyttja den öppna marken inom naturreservatet på
fastigheten Norra Fingerboda 2:5 som naturbetesmark och därvid röja
yngre träd, sätta upp och underhålla stängsel samt använda motordrivet
fordon fram till området.
Beslut med tillhörande karta och bilagor förvaras hos Länsstyrelsen.

Kjell Unevik
Hans Ljungkvist
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