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Utkom från trycket
den 24 september 2009

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av
naturreservatet Jätteberget i Degerfors kommun samt
beslut om föreskrifter mm inom naturreservatet;
beslutade den 17 augusti 2009
(dnr 5112-03954-2009)
Beslut
Bildande av naturreservat
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen ett
område av fastigheten Norrboda 5:2 i Degerfors kommun som naturreservat
och beslutar att detta område skall slås ihop med Lomtjärnsmossens
naturreservat. Reservatsområdet är under fastighetsbildning. Reservatet har
den avgränsning som utmärkts i fält.
Länsstyrelsen beslutar att upphäva syfte och föreskrifter för
Lomtjärnsmossens naturreservat enligt Länsstyrelsens beslut den 7 oktober
1996 (dnr 231-03172-96) och ersätta dessa med syfte och föreskrifter enligt
detta beslut.
Naturreservatets namn ska i dess helhet vara Jätteberget.
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 Jätteberget enligt kartan
i detta beslut.
1. utföra något slag av skogsavverkning eller skogsvårdsåtgärd, fälla
enstaka träd samt att samla ihop, föra bort eller upparbeta döda
stående eller liggande träd eller träddelar.
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2. vidta åtgärder för markavvattning eller dränering
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets
terrängformer eller dräneringsförhållanden
4. uppföra byggnad eller annan anläggning
5. anlägga väg eller stig eller anordna upplag
6. dra fram mark- eller luftledning
7. inplantera främmande arter
8. uppföra nya jakttorn, stödutfodra vilt samt att anlägga nya siktgator
för jakt
9. transportera fällt vilt med fordon annat än med sådant som inte ger
skador på mark och vegetation.
Det råder förbud att utan Länsstyrelsens tillstånd
1. utföra provborrning för prospektering av mineraler.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för naturreservatets
förvaltare eller den som förvaltaren utser att vidta de åtgärder som behövs
för reservatets vård och skötsel.
Ovanstående föreskrifter skall heller inte utgöra hinder mot underhåll av
befintliga jakttorn eller jaktpass eller mot försiktigt underhåll av befintliga
siktgator för jakt.
Föreskrifterna enligt 7 kap 5 § miljöbalken träder i kraft den 1 september
2009.
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 Jätteberget enligt
kartan i detta beslut.
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att
följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:
1.
2.
3.
4.

Anläggning, utmärkning och underhåll av stigar med rastplatser.
Uppsättande av informationstavlor.
Utmärkning av reservatets yttergränser.
Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av
mark- och vattenförhållanden.
5. Naturvårdsbränning av skog och restaurering av skog och våtmarker.
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Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken
Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken mm föreskriver Länsstyrelsen i Örebro
län följande för området som omfattas av naturreservatet Jätteberget enligt
kartan i detta beslut.
Det råder förbud att
1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar.
Det råder förbud att utan Länsstyrelsen tillstånd
1. använda området för organiserad tävling eller övning,
lägerverksamhet eller liknande verksamhet,
2. elda annat än på anvisad plats.
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för naturreservatets
förvaltare eller den som förvaltaren utser att vidta de åtgärder som behövs
för reservatets vård och skötsel.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 1 september
2009.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § gäller omedelbart efter att de har trätt i
kraft, även om beslutet överklagas.
Föreskrifterna gäller även markägare och innehavare av särskild rätt till
marken.

Rose-Marie Frebran
Hans Ljungkvist
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