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Utkom från trycket  

den 18 april 2008 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut angående ändring 
av syfte, föreskrifter och avgränsning för 
naturreservatet Björskogsnäs i Hällefors kommun 

Beslutade den 14 april 2008 
(Dnr 5112-20089-2007) 
 
BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen fastig-
heten Björskogsnäs 1:66 i Hällefors kommun som naturreservat. Därmed 
utvidgas naturreservatet Björskogsnäs söderut med 4,1 hektar. Reservatet har 
den avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och med de gränser 
som slutligen utmärks i fält. 
 
Länsstyrelsen upphäver syfte och föreskrifter som meddelats i samband med  
beslut om bildande av naturreservatet Björskognäs den 30 oktober 1973, dnr: 
11.111-1285-71. 
 
Länsstyrelsen beslutar om nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet 
enligt nedan. 
 
Reservatets namn ska även i fortsättningen vara Björskogsnäs. 
 
 
Föreskrifter 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen, med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3§ förordningen (1998:1252) 
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om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter 
samt vård- och förvaltningsbestämmelser ska gälla för naturreservatet. 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
 
Det är förbjudet att 
  

1. Avverka, gallra, röja eller utföra annan skogsvårdande åtgärd, 
2. kultivera ängar och naturbetesmarker, 
3. kalka, gödsla eller använda kemiska eller biologiska bekämpnings-

medel, 
4. lägga igen diken, 
5. bedriva täkt, tippa eller fylla ut med massor eller avfall, eller annan 

verksamhet som förändrar områdets terrängformer, 
6. dika eller bedriva annan verksamhet som förändrar områdets 

dräneringsförhållanden,  
7. uppföra byggnad, mast, antenn eller annan anläggning, 
8. anlägga väg eller stig eller anordna upplag, 
9. dra fram mark- eller luftledning, 
10. bedriva jakt, uppföra jakttorn, stödutfodra vilt eller röja siktgator. 
11. framföra motorfordon eller arbetsredskap annat än sådant som inte ger 

skador på mark och vegetation. 
 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder mot normalt underhåll av 
befintliga kraftledningar, såsom röjning i kraftledningsgator och trädsäkring. 
 
Föreskrift nr 10 ska inte utgöra hinder mot eftersöksjakt organiserad av 
polismyndigheten. 
 
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 skall tåla att följande anordningar utförs 
och att följande åtgärder vidtas: 
 

1. avverkning, gallring, röjning, slåtter och betesdrift, 
2. anläggning, utmärkning och underhåll av gångstig, 
3. uppsättning av informationstavla vid reservatets entré, samt 

uppsättning av informationsskyltar vid kulturlämningar eller 
naturföremål, 

4. utmärkning av naturreservatets yttergränser, 
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5. undersökningar av djur- och växtarter, samt av mark- och 
vattenförhållanden. 

6. körning med motordrivet fordon i samband med skötselåtgärder, 
7. stängsling av betesmarker. 

 
Allt utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd 
av föreskrifter och skötselplan, tillfaller förvaltaren.  
 
Eventuella markskador som uppstår i samband med skötselåtgärder, ska 
avhjälpas/åtgärdas av förvaltaren. 
 
 
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. beträda åkrar och slåtterängar innan gräset är slaget, 
2. skada växtligheten eller göra åverkan på mark och klippor, 
3. skada eller bortföra döda träd eller träddelar, 
4. göra upp eld annat än på eventuellt anvisad plats, 
5. tälta eller ställa upp husvagn annat än på eventuellt anvisad plats, 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det vidare förbjudet att: 
6. samla in djur, växter, mossor, lavar och svampar, 
7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter 
att de trätt i kraft, även om de överklagas.  
 
Dessa ordningsföreskrifter träder i kraft tre veckor efter den 22 april 2008 då 
beslutet kungjordes i Nerikes Allehanda. 
 

 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den 
förvaltaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och 
skötsel.  
 
 
 
Sören Gunnarsson 
 
     Michael Andersson 


