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BESLUT 
2008-09-22 Dnr: 5112-10042-2008 

Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angående bildande av naturreservatet Pippelåsarna i 
Laxå kommun 

BESLUT 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
fårklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat. 
Området omfattar del av fastigheten Rom 3: l i Laxå kommun under 
fastighetsbildning. Reservatet har den gräns som anges på bifogad 
beslutskarta och slutligen märks ut i fält. 

Naturreservatets namn skall vara Pippelåsama 

Syfte 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till brandpåverkad taigaskog. 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, ved- och 
marklevande svampar, vedlevande insekter samt fåglar 

• Att genom riktade åtgärder t ex naturvårdsbränning återställa 
miljöer och en dynamik som kännetecknat taigamiljön i naturstadiet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till myrar och tjärn 
• Att tillgodose behovet av attraktiva områden får friluftslivet 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet fårordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 och 22 §§ fårordningen 
(1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm., att nedan angivna 
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föreslaifter samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturreservatet. 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom natuneservatet 

Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 
l. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, 

yt- eller dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framföra motordrivet fordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd 
eller träddelar 

8. Uppfåra nya jakttorn eller jaktpass, röja siktgator eller stödutfodra vilt 

Förbudet enligt p 4 skall ej utgöra hinder för uttransport av fålld älg med 
fyrhjulsmotorcykel eller älgdragare. 

Förbuden enl pp 4 och 7 skall ej utgöra hinder för normalt underhåll av 
befintlig kraftledning och haftledningsgata enligt gällande koncession. 
Avverkning av enstaka riskträd utanför ledningsgatan f'ar ske efter samråd 
med Länsstyrelsen. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om föroliktelse för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten :förpliktas tåla att 
:följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med natuneservatet. 
l. Utmärkning av reservatet 
2. Uppsättande av infotmationstavlor och ev. anläggande av stig 
3. Restaurering och skötsel av biotoper, t ex naturvårds bränning, vilka åtgärder 
behövs för att uppnå reservatets syften 
4. Genomforande av undersökningar av förekomst av djm- och växtarter samt av 
mark- och vattenförhållanden 
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C. Ordningsfåreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fårdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

Det är rårbjudet att 
l. bortfåra eller skada döda träd eller träddelar 
2 . göra upp eld annat än på ev. angiven plats 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller ordningsfåreskriftema omedelbart 
efter att de har trätt i kraft även om de överklagas. 

Ovanstående fåreskrifter skall inte utgöra hinder får fåtvaltaren att utfara de 
åtgärder som erfordras får reservatets vård och skötsel. 

Föreskrifterna träder i kraft 2008-10-23. 

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § fårordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen får naturreservatet. 

Uppgifter om naturreservatet 

Namn: Pippetåsarna 
Län: Örebro län 
Kommun: Laxå 
Församling: Finnerödja 
Fastigheter: Del av Rom 3: l under fastighetsbildning 
Lägesbeskrivning: 15 km SSV Laxå 
Naturgeografisk region: Skogslandskapet i Tiveden- Tylöskogen
Kolmården 
Kulturgeografisk region: Mellansvenska skogsbygderna 
Ekonomiskt kartblad: 9E Sf, 094 55, 9E 6f, 094 65 
Topografiskt kartblad: Karlskoga IOE SV, l 041 
.AJ:eal: Totalt 109,0 ha varav produktiv skogsmark 90,1 ha 
Markägare: Naturvårdsverket 
Objektsnummer: RegDOS 2013999 
Förvaltare: Länsstyrelsen 



1;-,!insstyrelsen 
Orebro län 

4 (13) 

BESLUT 
2008-09-22 Dnr: 5112-10042-2008 

REDOGÖRELsEFÖRÄRENDET 

Områdets stora naturvärden uppmärksammades av steget före-gruppen 
inom Naturskyddsföreningen i T län 1998. Länsstyrelsen lät sedan under 
1999 genom Nicklas Jansson utföra en inventering av vedlevande 
skalbaggar i området. Under 2003 inventerade länsstyrelsen området för att 
införskaffa delunderlag for naturvärdesbedömning av all statlig skogsmark 
(Regeringsuppdraget M2002/2121/Na). Som ett resultat av detta togs 
området upp i Naturvårdsverkets delrapport Skyddsvärda statliga skogar, 
Svealand utom Dalamas län (Rapport 5341, jan 2004). Med denna som 
grw1d fattade Naturvårdsverket och Sveaskog en principöverenskommelse 
om att de områden som listats i denna rapport skulle försäljas till 
Naturvårdsverket för bildande av naturreservat. J oktober 2007 genomfordes 
köpet av området. 

Samråd med kommunen har skett. 

Länsstyrelsen bedömer att de två föreslagna ordningsföreskrifterna enligt 7 
kap 30 § MB innebär så begränsad kostnadsmässig och andra konsekvenser 
for allmänbeten att det saknas skäl för en konsekvensutredning enligt 4 § 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Inkomna remissyttranden har varit positiva. Synpunkter från Svenska 
Kraftnät bar föranlett viss komplettering. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Pippelåsarna har mycket höga naturvärden knutna till ett sent stadiwn av 
boreal successionsskog, till hög luftfuktighet, bög lövandel och stor mängd 
död ved. I området finns ett stort antal signal- och rödlistearter. Pippelåsarna 
är ett naturskogsområde av stor betydelse for bevarandet av biologisk 
mångfald i regionen Objektet ligger i värdetrakt för naturbarrskogar utpekad 
i den regionala strategin för formellt skydd av skogsmark. 

Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd. 
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska 

mångfald garanteras. Området är vidare för litet för att komma ifråga som 
nationalpark varfor skydd som naturreservat föreslås. 
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Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald liksom 
livsmiljöer finns om de bevarandemål uppfylls som framgår av bifogad 
skötselplan. 
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Beslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller detaljplan och är 
därmed förenligt med 7 kap 8 § miljöbalken. 

Beslutet bidrar till miljökvalitetsmålen levande skogar, myllrande 
våtmarker, levande sjöar och vattendrag och ett rikt djur och växtliv samt är 
i linje med gällande riktlinjer för prioritering av natuneservatsskydd. 

Det är vidare i linje med Sveriges internationella åtaganden om skydd av 
den biologiska mångfalden. 

Beslutet är förenligt med bushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap 
miljö balken. 

Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, mellan allmänna och 
enslålda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i enslåld rätt 
att använda mark och vatten som beslutet om naturreservat innebär inte går 
längre än vad som krävs får att syftet med naturreservatet ska tillgodoses. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga). 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Rose-Marie Frebran. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsjuristen Per Unden, samt föredraganden, avdelningsdirektören 
Sture Marklund. 

(7; ' ;/l .- r ; 
1\ (;()eJ ,r t VZ·teite 1zt~-~, 
Rose-Marie Frebran 
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Beslutskarta för 
naturreservatet 
PIPPELÄSARNA, 
Laxå kommun 
Beslutsdatum 2008-09-22 
Dnr 5112-10042-2008 

D Reservatsgräns 

O 125 250 500 Meter 
l l l l l l l l l 
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Bilaga 2. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också 
om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag beslutet 
kungjordes i dagspressen, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder Läns
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepruiementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. · 




