Örebro läns författningssamling

Länsstyrelsen
________________________________________________________________________________
18FS 2008:1
Utkom från trycket
den 14 februari 2008

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter
angående bildande av naturreservatet
Knattorpsmossen i Lindesbergs kommun
Beslutade den 22 oktober 2007
(Dnr 5112-08677-2007)
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 del av fastigheterna Vibyn 1:11, Hjältmyra 1:3 och
Boängen 3:1 under fastighetsbildning. De berörda fastighetsdelarna ligger i
Lindesbergs kommun. Reservatets slutgiltiga gräns utmärks i fält i samband
med fastighetsbildningsförrättningen.
Naturreservatets namn skall vara Knattorpsmossen.

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 mm., 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 vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

Utgivare
Anna Elvkull Saarväli, Länsstyrelsen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden
Anordna upplag
Anlägga väg eller stig
Framföra motordrivet fordon 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
Uppföra nya jakttorn, röja siktgator eller stödutfodra vilt

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg med
fyrhjulsmotorcykel eller älgdragare.
Förbudet enligt punkten 4 och 7 skall ej utgöra hinder för underhåll av
befintlig kraftledning och kraftledningsgata.

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. Utmärkning av reservatet
2. Anläggande av led samt uppsättning av informationstavlor annat än på ev.
anvisad plats
3. Restaurering och skötsel av biotoper, t ex naturvårdsbränning, vilka
åtgärder behövs för att uppnå reservatets syften
4. Genomförande av undersökningar av förekomst av djur- och växtarter samt
av mark- och vattenförhållanden

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.
bortföra eller skada döda träd eller träddelar
2.
göra upp eld
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Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart efter att de har
trätt i kraft även om de överklagas.
_____________________________________________________________
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel.
Föreskrifterna träder i kraft 2007-11-12

Sören Gunnarsson
Sture Marklund
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