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2010-03-24

Änr: Sam 195/2009

ÖREBRO KOMMUNS BESLUT ANGÅENDE ÄNDRING AV
SYFTE, FÖRESKRIFTER, AVGRÄNSNING OCH
SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET OSET OCH
RYNNINGEVIKEN I ÖREBRO KOMMUN
BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som
utmärkts på bifogade karta som naturreservat. Därmed utvidgas Naturreservatet Oset
och Rynningeviken. Reservatet har den avgränsning som framgår av bifogad
beslutskarta och med de gränser som slutligen utmärks i fält.
Örebro kommun upphäver syfte, föreskrifter och skötselplan som meddelats i
samband med tidigare beslut ( 1995-04-27, 2002-05-14) om bildande av
naturreservaten Oset och Rynningeviken
Örebro kommun beslutar om nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet enligt
nedan. Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) fastställer Örebro kommun bifogad skötselplan med mål, riktlinjer och
åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning.
I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) ska Örebro kommun vara förvaltare i naturvårdshänseende för
naturreservatet.
Reservatets namn ska i fortsättningen vara Naturreservatet Oset och Rynningeviken.

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Reservatets namn:

Naturreservatet Oset och Rynningeviken

Kommun:

Örebro

Län:

Örebro

Lägesbeskrivning:

ca 2 km öster om Örebro centrum, i anslutning till
Hjälmaren

Församling/Socken:

Almby och Olaus Petri församling

Terrängkarta:

10F SV och 10 F NV Örebro

Fastighetskarta:

10F 4d och e samt 10F 5d och e

Naturgeografisk region:

24. Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och
sjöbäcken

Kulturgeografisk region: 12. Mälardalens odlingsbygder
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Area:

672 ha

Fastigheter och ägare:

Olaus Petri 3:99, 3:175-177 och delar av fastigheterna
Olaus Petri 3:150, 3:173, 3:180 och 3:187,
Almby 11:79, 11:97, 11:277, 11:279, 11:280, 11:286,
11:287, 11:293-296, 11:305-307, 12:8, 12:36, 12:38,
12:54, 12:57, 12:59, 12:116, 12:138, 12:141, 12:142 och
12:192, delar av fastigheterna Almby 11:59, 11:278,
11:281, 12:37 ägare Örebro kommun.
Samfälligheterna Olaus Petri s:18 och s:19, Almby s:100
(del av), s:166 (del av), s:169 (del av), s:186 och s:188
(del av) med samfällt ägande.

Förvaltare:

Örebro kommun, Stadsbyggnad

Tillsynsmyndighet:

Örebro kommun Miljönämnd

SYFTE
Syftet med Naturreservatet Oset och Rynningeviken är att långsiktigt bevara och
utveckla ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga natur-, kultur- och
friluftsvärden. Området skall präglas av en stor variation av biologiskt rika våtmarksmiljöer omgivna av öppna beteslandskap och lövskogsmiljöer med höga naturvärden.
Vattennivåerna i området ska styras för att skapa optimala livsbetingelser för det
mellansvenska våtmarkslandskapets fåglar. Tidigare exploaterade industriytor och
deponier skall utgöra ett värdefullt ekologiskt och landskapsmässigt komplement till
de mer naturliga delarna av reservatet. Minsta möjliga negativa miljöpåverkan ska
eftersträvas från dessa ytor på omgivande vatten och landskap. Naturreservatet ska
ge besökarna möjlighet att uppleva det öppna Hjälmarelandskapet och den stora
variationen av rika naturmiljöer. I reservatet ska attraktiva rastbyggnader ge
möjlighet till information, upplevelse och väderskydd för alla kategorier besökare
året runt. Området runt Naturens hus och den gamla kajen utvecklas för besöksverksamhet med koppling till naturreservatet, naturskola och naturinformation.

SKÄL FÖR BESLUTET
Oset och Rynningeviken är utpekat som ett område med unika värden i Örebro
kommuns grönstruktur. Merparten av området är tidigare genom både
kommunala och från början statliga beslut skyddat som naturreservat och
ingår i det europeiska nätverket Natura 2000. Hela landskapet har genomgått
en mycket omfattande restaurering. Örebro kommun startade projektet 1993.
Arbetet går i och med detta beslut in i en ny fas som fokuserar på god
långsiktig skötsel av området för att bevara och stärka den biologiska
mångfalden samtidigt som stora rekreationsvärden skapas.
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Naturreservatet ligger i nära anslutning till Örebro centrum och Å-stråket och är
redan idag ett mycket populärt friluftsområde för allmänheten. Busshållplatser finns
vid sydvästra, centrala och norra delen av områdets gräns. Hela området är
lättillgängligt och ett flertal gång- och cykelstigar leder besökaren runt
naturreservatet. En broförbindelse över Svartån skapas under våren 2010. Raststugor
finns både söder och norr om Svartån. Centralt i reservatet ligger Naturens hus med
servering och naturskola. Här finns också byggnader för personal och områdets
skötsel.
Naturreservatet Oset och Rynningeviken är sedan lång tid tillbaka känt i landet som
ett mycket värdefullt område för våtmarksfåglar. Det omfattande restaureringsarbetet
som genomförts har dramatiskt ökat det biologiska värdet för ett stort antal rastande
och häckande våtmarksarter. ( Många arter är klassade som rödlistade = hotade i
Sverige och finns även med i EU s Fågel- och habitatdirektiv.) Besökarna har unika
möjligheter att röra sig i landskapet och på nära håll uppleva fågellivet.
Den stora variationen av andra naturmiljöer som strandskogar, betade lövdungar,
buskmarker, ängsytor och många anlagda småvatten gör att antalet arter av både
växter och djur är stort..

RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Örebro kommun med stöd av 7
kap 5,6 och 30 §§ miljöbalken om nedan angivna föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
förfoga över mark- och vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1. spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form
2. anlägga nya vägar, stigar och rastplatser annat än de som anges i fastställd
skötselplan
3. framdraga mark- eller luftledningar
4. uppföra helt ny byggnad eller annan fast anläggning annat än för pedagogiskt
syfte och rekreation
5. införa för trakten främmande djurart
6. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
7. använda kemiska bekämpningsmedel
8. utföra avverkning, röjning eller annan skoglig åtgärd
9. bedriva jakt
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel.
2. Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för drift och underhåll av befintliga
byggnader, vägar, stigar, kablar, ledningar och andra anläggningar. Planerade
åtgärder som påverkar omgivande mark eller vegetation utanför det närmaste
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anläggningsområdet får utföras först efter samråd med förvaltaren av
naturreservatet. I akuta fall (t.ex. strömavbrott eller vattenläcka) kan samråd ske i
efterhand.
3. Stigar får dras om och rastplatser anläggas i naturreservatet om det inte
motverkar syftet med beslutet.
4. Jakt får endast bedrivas i form av skyddsjakt i samråd med tillsynsmyndigheten,
Örebro kommuns miljönämnd. Eftersök av skadat vilt får ske utan föregående
samråd.
Föreskrifterna enligt 7 kap 5§ miljöbalken träder i kraft 2010-07-15.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktas tåla de åtgärder som
behövs för områdets vård och skötsel.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:
1.
2.
3.
4.
5.

förstöra eller skada fast naturföremål
medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
inte ha hunden kopplad
göra upp eld annat än på anvisad plats
ställa upp husvagn annat än på anvisad plats eller utan samråd med förvaltaren av
naturreservatet
6. framföra motorfordon
7. parkera annat än på anvisad plats
8. rida
9. fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed Svartån och i Hemfjärden
10. kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter under perioden 1 mars1 december
11. sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.
12. beträda de delar av området som markeras på karta och med skyltar i terrängen
under perioden 1 mars–15 november
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Motorfordon får användas av personer med rörelsenedsättning
2. Fast anordningar ex. orienteringskontroller eller snitslade spår kan anordnas efter
samråd med förvaltaren av naturreservatet
Enligt 7 kap. 30§ miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart även om de
överklagas.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30§ miljöbalken träder i kraft den 2010-07-15.
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ÄRENDETS BEREDNING
Områdets södra delar (Osets) skyddades som naturreservat 1968 av Länsstyrelsen.
Reservatet utvidgades 1986 och överfördes till kommunen 2002-08-17 samtidigt som
arealkomplettering gjordes i söder .Örebro kommun beslutade om skydd av
Naturreservatet Rynningeviken 1995. En stor del av naturreservatet ingår i det
europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000.
Våtmarkerna med det omgivande landskapet och anläggningar för friluftsliv i
Naturreservatet Oset och Rynningeviken ingår som ett område med unika värden i
Örebro kommuns grönstrukturprogram.

KOMMUNENS BEDÖMNING
Örebro kommun bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med
kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken.
Örebro kommun finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i
enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken att det för att skydda och bevara ovanstående
natur-, kultur- och friluftsvärden finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i
området samt att förordna om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa
en skötselplan.
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige

Bilagor
1. Gränser för Naturreservatet Oset och Rynningeviken

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen enligt 19 kap 1§ Miljöbalken.

5

