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Utkom från trycket
den 7 juli 2005

Länsstyrelsens i Örebro län beslut med föreskrifter
angående bildande av naturreservatet Torpadalen i
Askersunds kommun;
beslutade den 16 juni 2005
(dnr 5112-02514-2003)
BESLUT
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del av
Tjälvesta 1:7, del av Rya 1:14, del av Norra Torpa 2:21, del av Södra
Torpa 1:3, del av Majtorp 1:1 och del av Jontorp 1:5 i Askersunds kommun
som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad
beslutskarta och med de gränser som slutligen utmärks i fält.
Naturreservatets namn skall vara Torpadalen.

Föreskrifter
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen, med
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla för naturreservatet.
C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas
och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:
1.
2.

skada eller ta bort döda träd och vindfällen,
elda.
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Utan Länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att:
3.
4.
5.

plocka eller insamla mossor, lavar eller svampar,
fånga eller insamla ryggradslösa djur,
klättra på branta klippväggar,

Punkt 3 gäller inte matsvampar.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart, även
om de överklagas.
Förutom ovanstående föreskrifter omfattas en mindre yta av den i reservatet
ingående delen av fastigheten Jontorp 1:5 av områdesbestämmelser för
Svinnersta by enligt plan- och bygglagen (1987:10), antagna av Askersunds
kommun 1992-11-05. Områdesbestämmelserna omfattar bl.a. utökad lovplikt för
uppförande av byggnader och för schaktning, fyllning, trädfällning och
skogsplantering.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 18 juli 2005

Sören Gunnarsson
Michael Andersson
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