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Utkom från trycket
den 9 februari 2007

Länsstyrelsens i Örebro län beslut med föreskrifter
angående utvidgning av naturreservatet Viken i
Askersunds kommun;
beslutade den 8 december 2006
(dnr 5112-16118-2006)

Beslut
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett
område av fastigheten Viken 1:2 i Askersunds kommun som naturreservat.
Reservatet har den avgränsning som framgår av beslutskartan och med de
gränser som slutligen utmärks i fält.
Naturreservatet är en utvidgning av det av Länsstyrelsen år 2002 beslutade
naturreservatet Viken (dnr: 5112-00375-2001).
Reservatsföreskrifter
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 föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet
att:
1. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi,
yt- eller dräneringsförhållanden
2. anlägga väg eller stig
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3. dra fram ny mark eller luftledning
4. uppföra byggnad eller annan anläggning
5. utföra något slag av skogsavverkning, även gallring eller röjning, så
eller plantera träd, upparbeta, samla ihop, föra bort eller bränna
vindfällen eller andra döda träd eller träddelar
6. uppföra jakttorn, utföra siktröjningar, stödutfodra vilt, uttransportera
fällt vilt annat än med fordon som inte ger skador på mark och
vegetation.
Förbuden enligt punkterna 2, 4 och 5 skall inte utgöra hinder för anläggande
och underhåll av gångstig i enlighet med fastställd skötselplan.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägaren och
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att
följande åtgärder, enligt fastställd skötselplan, vidtas för att tillgodose syftet
med reservatet:
1. anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig
2. uppsättning av informationstavlor och skyltar
3. utmärkning av reservatets yttergränser
Allt utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärd som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.
C. Ordningföreskrifter enligt 7 kap. 30 § om rätten att färdas och vistas i
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet
Det är förbjudet att:
1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar
2. bedriva insamling av mossor, lavar, vedlevande svampar samt insekter
eller andra evertebrater
3. göra upp eld
4. anordna snitslade spår.
Förbudet enligt punkt 1 skall inte utgöra hinder för naturreservatets förvaltare
att, i enlighet med fastställd skötselplan, anlägga och underhålla gångstig.
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Förbudet enligt punkt 2 skall inte utgöra hinder för utförande av
miljöövervakning eller naturinventering beställd eller godkänd av
länsstyrelsen.
Ordningsföreskrifterna gäller omedelbart, även om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt
till marken.
Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 22 januari 2007.

Sören Gunnarsson
Hans Ljungkvist
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