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Utkom från trycket  
den 17 november 2009 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av 
naturreservatet Lövfalla i Degerfors kommun och 
beslut om föreskrifter m.m; 

beslutade den 26 oktober 2009 
(dnr 5112-10810-2009) 
 
 
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. Detta beslut avser en utvidgning 
av det av Länsstyrelsen år 2004 bildade naturreservatet Lövfalla (dnr 5112-
09833-2004). Det utvidgade delen av reservatsområdet omfattar del av 
fastigheten Ölsdalen 1:2. 
 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva syfte och föreskrifter för 
Lövfalla naturreservat enligt Länsstyrelsens beslut 2004-12-10 (dnr 5112-
09833-2004) och ersätta dessa med syfte och föreskrifter enligt detta beslut. 
 
För att uppnå nedan angivet syfte med naturreservatet beslutar Länsstyrelsen 
med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att 
nedan angivna föreskrifter ska gälla för naturreservatet. 
 

Syftet med naturreservatet 
Syftet med att förklara det aktuella området som naturreservat är att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och återställa 
livsmiljöer för skyddsvärda arter. 
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C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § 
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
 
Det är förbjudet att 

1. bortföra eller skada döda träd eller träddelar 
2. göra upp eld annat än på anvisad plats. 

 
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

3. plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande 
svampar 

4. fånga eller bedriva insamling av insekter eller andra everterbrater.  
 
 
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, inom område som preciserats i 
fastställd skötselplan. 

 
 rättighetshavare mot normalt underhåll av eventuellt befintlig kraft- 

eller teleledning. 
 
 
 
Rose-Marie Frebran 
      Rolf Wedding 
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