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KUNGÖRELSE 

BESLUT ATT BILDA NATURRESERVATET MANA-ÖRBÄCKEN 

Hagfors kommun kommunfullmäktige har 2017-09-25 § 45, fattat beslut att bilda 
det kommunala NATURRESERVATET MANA-ÖRBÄCKEN i Hagfors, 
Hagfors kommun, Värmlands län.  

Området förklaras som naturreservat med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken och finns 
utmärkt i Gällande Beslut med karta bilaga 1. Hagfors kommun fastställer i 
enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. bifogad skötselplan, bilaga 2, för naturreservatets långsiktiga vård, se även 
karta, bilaga 3.  

Naturreservatet omfattar ett centralt beläget naturområde i direkt anslutning till 
stadskärnan. Området har traditionellt haft stor betydelse som Hagforsbornas 
gemensamma friluftsområde och har värdefulla naturmiljöer med livsmiljöer för 
skyddsvärda växt- och djurarter och biologisk mångfald. Därutöver finns höga 
geovetenskapliga värden genom den höga rullstensåsen, åsnätlandskapet och 
bäckravinen. Naturreservatet är indelat i fem skötselområden med olika 
naturtyper som har varierade karaktärer och sköts olika.  

Syftet med naturreservatet är att tillgodose behovet av ett lätt tillgängligt 
stadsnära område för friluftslivet och samtidigt bevara biologisk mångfald och 
värdefulla naturmiljöer. 

För att uppnå och tillgodose syftet med naturreservatet har Hagfors kommun 
beslutat, med stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § första stycket 
Förordningen (1998) om områdesskydd enligt miljöbalen m.m., att föreskrifter 
ska gälla för naturreservatet.  
Genom att bilda ett naturreservat kan unika naturmiljöer bevaras och utvecklas 
samtidigt som delar av området görs mer tillgängliga för allmänhet och 
besöksnäring. 

De föreskrifter som gäller för allmänheten placeras på informationstavlor vid 
naturreservatets entréer och på kommunens hemsida www.hagfors.se. För övrigt 
hålls Beslut att bilda Naturreservatet Mana-Örbäcken med samtliga A-, B- och C-
föreskrifter, kartbilaga 1 samt skötselplan och skötselkarta tillgängliga på 
kommunens hemsida.  

Detta beslut kan överklagas. Se information i bilaga 5 - Hur man överklagar. 

Beslutshandlingarna finns utställda på Stadshuset, Dalavägen 10, Hagfors 
samt finns tillgängliga på hemsidan www.hagfors.se. Under tre veckor fram 
till den 17 oktober 2017.  


