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Länsstyrelsens i Örebro län föreskrifter, med anledning
av överförande av huvudmannaskapet för Osets
naturreservat från staten till Örebro kommun, om
upphävande av föreskrifter angående naturreservatet
Oset i Örebro kommun utfärdade den 18 april 1986,
18FS 1986:16
Beslutade den 17 juni 2002
Dnr: 5112-06711-2002
Beslut
Länsstyrelsen beslutar i enlighet med Miljöbalken 7 kap 7 § att upphäva
tidigare beslut 1968-04-24, dnr IIIRII-I/68 och beslut 1986-04-18, dnr
11.111-2224-78 samt upphäver samtidigt kungörelsen i Örebro läns
författningssamling nr 86.16.
Bakgrund
Länsstyrelsen har i beslut 1968-04-24 bildat naturreservatet Oset, Örebro
kommun, beläget vid Svartåns mynning i Hjälmaren. Genom beslut 1986-0418 utökades reservatsområdet, ändrades föreskrifter och fastställdes ny
skötselplan. Områdena norr om Lillåns mynning är sedan 1995 skyddade som
kommunalt naturreservat, Rynningeviken.
Örebro kommun har sedan 1993 bedrivit ett omfattande restaureringsarbete
längs Hemfjärdens stränder. Detta har under år 2001 och 2002 omfattat
områdena söder om Oset inom ramen för projekt Svartån. Målet är att höja
naturvärdet enligt intentionerna i det nationella miljömålet för våtmarker samt
renat dagvatten. Målet har också varit att dramatiskt öka rekreationsvärdet
genom ökad strand- och vattenkontakt, ökad tillgänglighet från staden samt
bättre rastmöjligheter. Målet är också att höja naturvärdet enligt intentionerna
i det nationella miljömålet för våtmarker samt renat dagvatten.
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Örebro kommun har därefter i samråd med länsstyrelsen utarbetat ett förslag
till utvidgat naturreservat omfattande såväl det gamla reservatet som det nu
restaurerade området söder därom. Kommunen önskar i samband med detta
att huvudmannaskapet för det gamla reservatet överförs till kommunen och att
länsstyrelsen därför beslutar om att återkalla sina tidigare beslut om
naturreservatsbildning för området ifråga att gälla från och med den dag
kommunens beslut vinner laga kraft.
Området ingår i EU-s Natura 2000 nätverk av skyddad natur
Motivering
Örebro kommun har begärt att överföra huvudmannaskapet för Osets
naturreservat till kommunen som också är markägare och skötselansvarig.
Länsstyrelsen finner att ett samordnat huvudmannaskap för reservatet av
praktiska skäl är önskvärt. Länsstyrelsen har varit i samråd med
Naturvårdsverket i ärendet vilket tillstyrkt ett överlåtande av området från
statligt till kommunalt huvudmannaskap.
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