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Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter
angående bildande av naturreservatet Dovrasjödalen i
Hallsbergs och Askersunds kommuner
Beslutade den 9 oktober 2002
Dnr: 5112-02099-2002
BESLUT
Det område som utgörs av fastigheterna Skrubby 1:1 och Dovra 1:4 samt del av
fastigheten Skrubby 1:3 i Viby socken i Hallsbergs och Askersunds kommuner,
och som framgår av bifogat utdrag ur fastighetskartan, skall av skäl som
närmare anges i detta beslut, särskilt skyddas. Definitiv gräns för den norra
delen av reservatet fastläggs i kommande lantmäteriförrättning. Länsstyrelsen
förklarar därför med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) området i sin
helhet som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Dovrasjödalen.
I samband med beslutet upphävs länsstyrelsens tidigare beslut från
1976-06-18 dnr 11.1211-763-75 samt från 1983-06-22 dnr 11.1211-70-83.
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med
stöd av miljöbalken att nedan angivna föreskrifter samt bestämmelser
om förvaltningen skall gälla beträffande området.
Föreskrifter

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om vad allmänheten
har att iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall
förbud gälla att
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1. göra åverkan på markytan
2. medföra ej kopplad hund
3. störa djurlivet, bedriva insamling av insekter
4. plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat
sätt riskera att skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock
plockas
5. göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande
trädstammar
6. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldplats och med
där anvisad ved.
7. tälta
8. framföra motordrivet fordon, cykla eller rida
9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig
anordning
10. sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår

Ovanstående bestämmelser skall inte utgöra hinder för utförandet av
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av
länsstyrelsen ej heller för åtgärder föranledda av i beslutet godkänd
skötselplan.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart, även
om de överklagas.

Gerd Engman
Sture Marklund
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