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Utkom från trycket
den 17 november 2009

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av
naturreservatet Ängsmossetjärnarna i Karlskoga
kommun och beslut om föreskrifter m.m;
beslutade den 26 oktober 2009
(dnr 5112-10856-2009)

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 Karlsdal 2:1 i Karlskoga kommun.
Naturreservatets namn ska vara Ängsmossetjärnarna.

Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla
naturmiljöer. Naturskogen och andra ingående naturtyper, samt landskapets
orörda karaktär, ska bevaras och utvecklas huvudsakligen genom fri
utveckling. Med fri utveckling menas att förekommande ekosystem och
biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas genom intern dynamik och
andra naturliga processer. Syftet är även att vid behov restaurera naturmiljöer
och återställa naturmiljöer för skyddsvärda arter. Ett underordnat syfte är
även att tillgodose allmänhetens möjligheter till friluftsliv.
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. gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast
naturföremål,
2. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar,
3. cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
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4. fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna
träd eller buskar,
5. skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris,
gräs, örter, mossor eller lavar,
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
6. sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
7. använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet
eller liknande,
8. elda annat än på eventuellt anvisad plats.
Föreskriften enligt punkt 5 ska inte utgöra hinder mot plockning av bär och
matsvamp för husbehov.
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 att utföra de åtgärder som krävs för att uppnå syftet med
naturreservatet,



rättighetshavare att transportera ut fälld älg eller annat högvilt med
terrängskoter, t ex fyrhjuling. Vid körning ska i första hand befintliga
stigar och leder användas och särskild försiktighet ska iakttas för att
undvika skador på mark och vegetation.

Rose-Marie Frebran
Sture Marklund
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