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Utkom från trycket  
den 24 september 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet 
Skagershultsmossen i Laxå och Lekebergs kommuner; 

beslutade den 14 september 2009 
(dnr 5112-00568-2007) 
 
 
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 Laxåskogen 1:116 i Laxå kommun och 
Kronoberg 1:1, Råtorpsskogen 1:1, Södra Västkärr 1:6, Dalhult 4:2, 
Tångeråsa-Torp 1:5, Hagen 2:1 samt Hässleby 3:31 i Lekebergs kommun. 
Reservatet har den gräns som anges på bifogad beslutskarta och slutligen 
märks ut i fält.  
 
Naturreservatets namn skall vara Skagershultsmossen. 
 
 
Föreskrifter 
 
För att tillgodose syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 och 22 §§ 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 
 
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 



18FS 2009:55 
 
 

 

2 
 

ISSN 0347-1713 

1. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- eller 
dräneringsförhållanden 

2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framföra motordrivet fordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd 
eller träddelar 

8. Uppföra nya jakttorn eller iordningställa permanenta jaktpass, röja 
siktgator eller stödutfodra vilt 

 
Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fälld älg eller 
annat högvilt med terrängskoter, t ex fyrhjuling. Vid körning skall i första 
hand befintliga stigar och leder användas och särskilt försiktighet ska iakttas 
för att undvika skador på mark och vegetation. 
 
Förbuden enligt pp 1, 2, 4 och 7 skall ej utgöra hinder för underhåll av i 
området befintliga skogsbilvägar ej heller för underhåll eller avveckling av 
befintlig teleledning längs Likvägen. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 5 § miljöbalken träder i kraft den 14 oktober 2009. 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken  
 
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. Uppsättande av informationstavlor 
3. Restaurering och skötsel av biotoper, 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  
 
Det är förbjudet att 

1. Bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter 
att de har trätt i kraft även om de överklagas.  
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 14 oktober 
2009. 
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Länsstyrelsens föreskrifter 18 FS 2000:45 upphör därmed att gälla. 
 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
     Sture Marklund 
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