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Utkom från trycket
den 18 januari 2006

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter
angående bildande av naturreservatet Botåsen i
Lekebergs kommun;
beslutade den 8 november 2005
(dnr 5112-10464-2005)
BESLUT
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att
förklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat.
Området omfattar fastigheten Helgesta 1:20 samt del av fastigheterna
Helgesta 1:16, 4:1 och 5:1 samt Skarby 3:1 i Lekebergs kommun. Reservatets
slutgiltiga gräns utmärks i fält. Vägområde för genomgående länsväg 526
samt för tillfartsvägar till Berget och Skarby ingår ej i naturreservatet.
Reservatets slutgiltiga gräns utmärks i fält.
Naturreservatets namn skall vara Botåsen.
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, att nedan angivna föreskrifter samt vårdoch förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
A.Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:
1. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
2. Anordna upplag
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3.
4.
5.
6.
7.

Anlägga väg eller stig
Framföra motorfordon i terräng
Dra fram ny mark- eller luftledning
Uppföra byggnad eller annan anläggning
Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera
skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd eller
träddelar
8. Uppföra nya jakttorn, stödutfodra vilt eller betesdjur eller sambeta med
gödslade vallar
9. Använda gödselmedel eller kemiska bekämpningsmedel
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder
som erfordras för reservatets vård och skötsel.
Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg med lätt traktor
eller motsvarande
Förbudet enligt p 6 skall ej utgöra hinder för markägare eller innehavare av särskild
rätt till bete att i området förlägga lämplig vattenanläggning för kreaturens behov.
Förbudet enligt p 6 skall ej heller utgöra hinder för underhåll av befintlig stuga för
sammankomster.
Förbudet omfattande stödutfodring enligt p 8 gäller ej vid extrema situationer i
samband med in- och utstallning i enlighet med bestämmelser i åtgärdsplan för EU-s
miljöstöd. Utfodringen bör ske på en plats där floran är mindre känslig för
kvävepåverkan
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och innehavare
av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att följande
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet.
1.
2.
3.
4.
5.

Utmärkning av reservatet
Utförande av restaureringsarbeten i enlighet med fastställd skötselplan
Anläggande av parkering för 6 bilar.
Arrangerande av beteshävd och hägnader om avtal så medger
Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och
vattenförhållanden

Utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan, tillfaller reservatsförvaltaren om inte annat reglerats i
intrångsavtal.
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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. Skada levande eller döda träd
Ovanstående föreskrift skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder
som erfordras för reservatets vård och skötsel.
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de
överklagas. De träder i kraft i och med införandet i Länskungörelsen.

Sören Gunnarsson
Sture Marklund
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