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Utkom från trycket  
den 17 november 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av 
naturreservatet Dunderklintarna i Lekebergs och 
Örebro kommuner och beslut om föreskrifter för den 
utvidgade delen av naturreservatet m.m; 

beslutade den 26 oktober 2009 
(dnr 5112-05558-2008) 

BESLUT 

Utvidgning av naturreservatet m.m. 
 
Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del av 
fastigheten Arbohyttan 3:2 i Örebro kommun som naturreservat. Reservatet 
har den avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och med de gränser 
som slutligen utmärks i fält. Området som omfattas av detta beslut om 
naturreservat utgör en utvidgning av det befintliga naturreservatet 
Dunderklintarna. 
 
Länsstyrelsen beslutar att det förbud mot vissa åtgärder, inom här berört 
område av Arbohyttan 3:2, som fattades 2008-03-18, dnr: 5112-14704-2007 
upphör att gälla när detta beslut om naturreservat vunnit laga kraft. 
 

Syftet med reservatet 
 
1) Bevara biologisk mångfald 
Reservatet syftar till att bevara djur, växter och svampar som är knutna till de 
naturtyper som listas nedan, t ex tretåig hackspett, norsk näverlav, skogs-
trappmossa, gränsticka och knärot. 
 
2) Skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer 
Reservatet syftar till att bevara de naturmiljöer som listas i Natura 2000-
bevarandeplanen för SE0240132 Dunderklintarna: 3160 dystrofa sjöar och 
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småvatten, 7140 öppna och svagt välvda mossar, fattiga och intermediära kärr och gungflyn, 9010 
västlig taiga och 90D0 skogbevuxen myr. 
 
3) Tillgodose behovet av områden för friluftslivet 
Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela reservatet, och besökare ska 
kunna se och uppleva områdets typiska livsmiljöer och arter. 
 
 
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 
det område av Arbohyttan 3:2 som omfattas av detta beslut.  
 
Det råder förbud att: 

1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar, 
2. göra upp eld, annat än på iordningställda platser. 
3. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av mossor och lavar, 

samt svampar som växer på träd eller död ved, 
4. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra 

ryggradslösa djur. 
 
Föreskrifterna enligt punkterna 1 och 2 ska inte hindra upprättandet av 
lägereld i samband med jakt, men då får inte grövre torrträd och lågor 
utnyttjas. 
 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den för-
valtaren utser att utföra de åtgärder som fordras för reservatets vård och 
skötsel. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart 
även om de överklagas. 
 
Dessa ordningsföreskrifter träder i kraft den 10 december 2009. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 

Michael Andersson 
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