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Utkom från trycket  
den 11 juni 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av 
naturreservatet Ugglehöjden i Lekebergs kommun och 
beslut om nya föreskrifter för naturreservatet m.m; 

beslutade den 8 juni 2009 
(dnr 5112-09231-2008) 
 
 
BESLUT 

Utvidgning av naturreservatet m.m. 
 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del av 
fastigheten Storsjön 1:2 (under fastighetsreglering) i Lekebergs kommun som 
naturreservat. Därmed utvidgas naturreservatet Ugglehöjden norrut och 
söderut med 125 hektar. Reservatet har den avgränsning som framgår av 
bifogad beslutskarta och med de gränser som slutligen märks ut i fält. 
 
Länsstyrelsen upphäver syfte och samtliga föreskrifter som meddelats i 
samband med  beslut om bildande av naturreservatet Ugglehöjden den 11 
september 1996, dnr: 231-01813-93. 
 
Länsstyrelsen beslutar om nytt syfte och nya föreskrifter för hela natur-
reservatet enligt nedan. 
 
Reservatets namn ska även i fortsättningen vara Ugglehöjden. 
 
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken 
 
Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen i Örebro län 
följande för området som omfattas av naturreservatet Ugglehöjden enligt 
bifogad karta i detta beslut. 



18FS 2009:23 
 
 
 

2 
 

ISSN 0347-1713 

Det råder förbud att: 
  

1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla 
enstaka träd samt att föra bort eller upparbeta döda stående eller 
liggande träd eller träddelar   

2. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
terrängformer eller dräneringsförhållanden 

3. uppföra byggnad eller annan anläggning 
4. anlägga väg eller stig eller anordna upplag  
5. dra fram mark- eller luftledning 
6. uppföra jakttorn, röja nya siktgator för jakt eller stödutfodra vilt. 
7. transportera fällt vilt med fordon som kan ge skador på mark och 

vegetation, 
8. införa för området främmande växt- eller djurart, 
9. utan länsstyrelsens tillstånd utföra provborrning för prospektering av 

mineraler. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 5 § miljöbalken träder i kraft den 5 juli 2009. 
 
Föreskriften enligt punkt A6 ska inte utgöra hinder mot befintlig saltsten för 
vilt som finns vid Hjortelmossens östra sida, koordinat i Rikets nät: 
6569081 / 1433719. Föreskriften enligt punkt A8 ska inte utgöra hinder mot 
pågående fiskeverksamhet i Sör-Ämten.  
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken 
 
Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen i Örebro län 
följande för området som omfattas av naturreservatet Ugglehöjden enligt 
bifogad beslutskarta i detta beslut.  
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att föl-
jande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet: 
 

1. anläggande, utmärkning och underhåll av gångstig,  
2. uppsättning av informationstavlor, 
3. anläggning av parkeringsplats för fyra bilar,  
4. utmärkning av naturreservatets gränser, 
5. naturvårdande bränning av skog, 
6. undersökningar av mark- och vattenförhållanden, flora och fauna. 
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C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken 
 
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken samt 22 § Förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd m.m. föreskriver Länsstyrelsen i Örebro län följande för 
området som omfattas av naturreservatet Ugglehöjden enligt bifogad karta i 
detta beslut.  
 
Det råder förbud att: 

1. bortföra eller skada levande eller döda träd eller träddelar, 
2. göra upp eld annat än på eventuellt angiven plats, 
3. klättra på klippväggar och stora block, 
4. utan länsstyrelsens tillstånd samla in på klippor, träd eller ved växande 

mossor, lavar och svampar, 
5. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch 

eller att snitsla spår,  
6. utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling 

eller övning, lägerverksamhet eller liknande. 
 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter 
att de trätt i kraft, även om de överklagas.  
 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 5 juli 2009. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
 
      Michael Andersson 
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