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Utkom från trycket  
den 17 november 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av 
naturreservatet Råmossen i Karlskoga kommun och 
beslut om föreskrifter m.m; 

beslutade den 26 oktober 2009 
(dnr 5112-10839-2009) 
 

Beslut 
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) det 
område som avgränsas på bifogad beslutskarta och med de gränser som 
slutligen märks ut i fält, som naturreservat. Reservatsområdet utgör del av 
fastigheten Villingsberg 1:7 i Karlskoga kommun. 
 
Naturreservatets utgör en utvidgning av det 2005-11-08 beslutade 
naturreservatet Råmossen 

Syftet med naturreservatet 
 Att bevara biologisk mångfald knuten till barrnaturskog och myrar i 

vildmarkspräglad natur. De artgrupper som särskilt avses är 
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar samt fåglar och 
vedlevande insekter. Reservatet skall ge möjlighet till skydd och 
spridning av arter som hotas av skogsbruk med korta omloppstider. 

 Att bevara Natura 2000 habitaten 3160 (dystrofa sjöar och småvatten), 
7110 (högmossar), 9010 (västlig taiga) och 91D0 (skogbevuxen myr), 
i gynnsamt tillstånd. 

 Att tillgodose behovet av attraktiva områden för friluftslivet och att 
genom lämplig utformning av stigslinga möjliggöra för friluftslivet att 
uppleva området utan att inkräkta på dess skyddsvärden 
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C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § förordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Det råder förbud att 

1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld 

 
Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de 
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 
 
Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter 
att de trätt i kraft, även om de överklagas.  
 
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den 10 
december 2009. 
_______________________________________________________________ 
 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för förvaltaren av naturreservatet att 
utföra de åtgärder som krävs för att uppnå syftet med naturreservatet.  
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
       Sture Marklund 
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