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18FS 2009:63 
Utkom från trycket  
den 17 november 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut angående 
utvidgning av naturreservatet Kanterboda i Örebro 
kommun m.m; 

beslutade den 26 oktober 2009 
(dnr 5112-03267-2004) 
 
 
BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarar Länsstyrelsen del av 
fastigheten Arbohyttan 3:2 i Örebro kommun som naturreservat. Därmed 
utvidgas naturreservatet Kanterboda med 33 hektar. Reservatet har den 
avgränsning som framgår av bifogad beslutskarta och med de gränser som 
slutligen utmärks i fält. 
 
Länsstyrelsen upphäver syfte som meddelats (18FS 1980: 20) för fastigheten 
Kalkberget 3:1 i samband med beslut om bildande av naturreservatet 
Kanterboda den 31 mars 1980, dnr: 11.1211-1609-77. 
 
Länsstyrelsen upphäver syfte och föreskrifter som meddelats (18FS 1980:21) 
för del av Arbohyttan 3:2 i samband med  beslut om bildande av 
naturreservatet Kalkberget den 31 mars 1980, dnr: 11.1211-475-80.  
 
Länsstyrelsen beslutar om nytt syfte och nya föreskrifter för den befintliga 
delen och den utvidgade delen av naturreservatet Kanterboda enligt nedan.  
 
Reservatets namn ska även i fortsättningen vara Kanterboda. 
 
 
Syftet med reservatet 
 
Syftet med naturreservatet Kanterboda är att bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer, att skydda, återställa och nyskapa livsmiljöer för 
skyddsvärda arter, samt att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. 
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I reservatet ska kalkpåverkad blandskog av boreonemoral typ och rikkärr av 
extremrik typ bevaras, återställas och nyskapas. Skyddsvärda arter knutna 
till naturtyperna ska bevaras och reservatet skötas så att arternas fortlevnad 
garanteras. Skyddsvärda arter avser särskilt idegran, samt växter och 
svampar som är knutna till kalkpåverkad mark och klippor i skog och på 
myr. Friluftsliv som grundar sig på allemansrätten ska kunna bedrivas i hela 
reservatet och besökare ska kunna se och uppleva områdets typiska livs-
miljöer och arter. 
 
 
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. göra åverkan på mark och klippor, 
2. göra upp eld annat än på ev. anvisad plats, 
3. bryta kvistar, fälla, skada eller bortföra levande eller döda träd och 

buskar, 
4. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada träd, buskar eller andra 

växter, utan Länsstyrelsens tillstånd  
5. samla in mossor, lavar och svampar som växer på sten, träd eller 

ved, 
6. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår, 
7. sätta upp anslag, skylt, inskrift eller liknande. 

 
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för förvaltaren eller den 
förvaltaren 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, då 
Länsstyrelsens föreskrifter 1980:20 och 1980:21 för del av Arbohyttan 3:2 
upphör att gälla. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 

Michael Andersson 
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