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Utkom från trycket  
den 9 juni 2011 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om och föreskrifter 
för utvidgning av naturreservatet Kanterboda i Örebro 
kommun m.m; 

Beslutade den 30 maj 2011 
(dnr 5112-00070-2010) 
 
 
BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen 
fastigheten Örebro Kalkberget 3:2 samt del av fastigheten Örebro Arbohyttan 
3:2 samt de delar av fastigheterna Örebro Naddeboda 2:3 och 2:7 vilka är 
under reglering till Örebro Kalkberget 3:2 som naturreservat. Reservatet har 
den avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta nr 1 och med de gränser 
som slutligen märks ut i fält. 
 
 
Föreskrifter 
 
För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet förordnar 
Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken och 22 § 
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att 
nedan angivna föreskrifter skall gälla inom naturreservatet. 
 
Utöver vad som följer av annan lagstiftning är det förbjudet att: 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 

1. anordna upplag, utföra fyllning eller tippning, spränga, schakta, borra, 
gräva, markbereda, bedriva täkt av något slag eller bedriva annan 
verksamhet som påverkar eller förändrar områdets terrängformer, 
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2. anlägga väg, stig, led, uppställningsplats för fordon, båtar eller andra 
farkoster eller liknande,  

3. skyddsdika, rensa dike, kulvertera dike, dämma eller utföra annan 
åtgärd som påverkar eller förändrar områdets naturgivna hydrologiska 
förhållanden, 

4. dra fram mark- eller luftledning, 
5. uppföra, utöka eller förändra byggnad eller annan anläggning, 
6. kalka, gödsla eller använda kemiska eller biologiska 

bekämpningsmedel, 
7. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla 

enstaka träd samt samla ihop, föra bort eller upparbeta döda stående 
eller liggande träd eller träddelar,  

8. uppföra jakttorn eller jaktpass, röja siktgator eller stödutfodra vilt. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren utser 
att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet och 
som framgår av föreskrifterna under B nedan, enligt 7 kap. 6 § miljöbalken.  
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot av länsstyrelsen utförda eller 
beställda undersökningar av djur, växter, svampar, mark- och 
vattenförhållanden, insamling av material för artbestämning, eller annan 
dokumentation av växt- och djurliv inom reservatet, som behövs i 
uppföljningssyfte. 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 28 juni 2011. 
 
 
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. göra åverkan på mark och klippor, 
2. göra upp eld annat än på angiven plats, 
3. fälla, skada eller bortföra levande eller döda träd och buskar, 
4. gräva upp eller på annat sätt skada träd, buskar eller andra växter, 
5. framföra cykel eller motordrivet fordon i terrängen, 
6. utan länsstyrelsens tillstånd samla in mossor, lavar och svampar som 

växer på sten, träd eller ved, 
7. utan länsstyrelsens tillstånd anordna orienteringskontroller eller 

snitslade spår, 
8. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp anslag, skylt, inskrift eller 

liknande. 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den förvaltaren utser 
att utföra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med naturreservatet och 
som framgår av föreskrifterna under B ovan, enligt 7 kap. 6 § miljöbalken.  
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Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot av länsstyrelsen utförda eller 
beställda undersökningar av djur, växter, svampar, mark- och 
vattenförhållanden, insamling av material för artbestämning, eller annan 
dokumentation av växt- och djurliv inom reservatet, som behövs i 
uppföljningssyfte. 
 
Föreskriften enligt punkten 5 ska inte utgöra hinder mot uttransport av fällt vilt 
med älgdragare eller fyrhjulsmotorcykel på fastmark där skador ej kan 
förväntas. 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot allmänhetens plockning av 
matsvampar och bär. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även 
om de överklagas.  
 
Dessa ordningsföreskrifter träder i kraft den den 28 juni 2011. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 

Michael Andersson 
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