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Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Tåsta i Örebro 
kommun;

beslutade den 18 oktober 2006 
(dnr 5112-15726-2003) 

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 hela eller del av fastigheterna Hagaby 1:2, Nyttinge 3:1, 
4:1, Torphälla 1:4, Tåsta 1:22, 2:5, Glanshammars-Kumla 1:5, 2:3, 4:8, 
Krogesta 2:7, 3:16, Skäcklinge 2:7 belägna i Örebro kommun. Slutlig gräns 
av området sker genom utmärkning i fält.  

Naturreservatets namn skall vara Tåsta. 

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 vård- 
och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- 
eller dräneringsförhållanden  

2. anordna upplag 
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3. anlägga ny väg eller stig 
4. dra fram ny mark- eller luftledning 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning 
6. utföra avverkning, röjning eller annan skogsvårdsåtgärd 
7. uppföra nya jakttorn, att stödutfordra vilt eller att uttransportera fällt 

vilt med motorfordon annat än med s.k. älgdragare eller 
fyrhjulsmotorcykel och då endast på fastmark där skador ej kan 
förväntas 

Ovanstående föreskrifter utgör ej hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder 
som erfordras för reservatets vård och skötsel. 

De utgör ej heller hinder för nyttjande, drift och underhåll av följande 
befintliga vägar: 

Väg till Norrängen (samtliga transporter). 
Skogsbilväg till fastigheterna Örebro Nyttinge 3:1 och Örebro Torphälla 1:4 
(skogstransporter).
Skogsbilväg till fastigheterna Örebro Nyttinge 4:1, Örebro Torphälla 1:4 och 
Örebro Tåsta 2:5 (skogstransporter). 

De utgör ej heller hinder för underhåll av i området befintligt elnät och för att 
därvid nyttja terränggående fordon. 

De utgör ej heller hinder för försiktigt underhåll av befintliga siktgator vid 
jakttorn.

De utgör ej heller hinder för utförande av borrning mm enligt gällande 
prospekteringsavtal för Björka Mineral AB avseende fastigheterna Krogesta 
2:7, 3:16, Glanshammars-Kumla 2:3 och 4:8, fram till och med december 
2006.

Möjlighet till dispens 

För motsvarande verksamhet enligt sista stycket  krävs därefter dispens från 
Länsstyrelsen.

Dispens för utförande av mindre installationer/anläggningar i samband med 
eventuell djupbrytning av dolomit i området kan ges av Länsstyrelsen. Dessa 
skall då i första hand förläggas till ytor som redan nyttjats för 
bergtäktverksamhet samt utföras så att ej huvudsyftena med reservatet 
påverkas negativt.
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande åtgärder, vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

1. Anläggning, utmärkning och underhåll av gångstig  
2. Uppsättning av informationstavla 
3. Utmärkning av naturreservatets yttergränser 
4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- 

och vattenförhållanden 

Allt utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd 
av föreskrifter och skötselplan, tillfaller förvaltaren. 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom 
naturreservatet

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar råder förbud att 
1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld

_________________________________________________________

Föreskrifterna träder i kraft 2006-11-08. 

Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna även om de överklagas. 

Sören Gunnarsson 

      Sture Marklund 
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