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Nora kommun 

Reservatets benämning: Naturreservatet Älvhytteängen 

Kommun : Nora 

Socken: Vi ker 

Fastighet: Del av fastigheten Älvhyttan 7:31 

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget i södra delen av Älv
hyttans by drygt 4 km sydväst om Vikers kyrka och 15 km från Nora. 
Reservatet ligger i nom topografiska kartbladet 1044 (Karl skoga NO) 
och ekonom i ska kartbladet 10488 (Älvhyttan) och har tyngdpunkts
koordinaterna X=6591330 och Y=1444240 . 

Gränser : Reservatets gränser redovisas på bifogade karta i 
skala 1:10 000 . Gränsen sammanfaller delvis med gränsen för be
rörd fastighet. 

Naturvårdsförvaltare : Domänverket 

Markägare : Staten genom naturvårdsfonden 

Area l : 8,4 ha 

Ärendets handläggning: Det tid igare som domänreservat avsatta 
området Blomsterängen överfördes 1978 från domänfonden till 
naturvårdsfonden och frågan om bildande av naturreservat aktua
liserades. Förslag t i ll skötselplan och föreskrifter har remiss
behandlats och godkänts av Nora kommun, domänverket och statens 
naturvårdsverk. 

Grund för beslutet ================== 
Det föreslagna reservatet utgörs av en hävdad slåtteräng på 
kalkbergg rund. Slåtterängen,som i Bergslagen i allmänhet benämns 
Sloghagen, var tidigare ett vanligt inslag i Bergslagens kultur
landskap menblir nu allt mer sällsynt. Älvhytteängen är en av 
de ytterst få slåtterängarna i Örebro läns del av Bergslagen som 
hävdats genom slåtter ända fram till vår tid och torde vara den 
av slåtterängarna som drabbats av de minsta förändringarna i 
växtsammansättning på grund av bete eller igenväxning . Kalk
rikedomen har tillsammans med slåttern gett upphov till en 
mycket rik flora. 

Reservatet har i inventeringssammanhang bedömts sakna motsvarig
het i denna del av landet och är beläget inom ett större område 
som bedömts vara av riksintresse för såväl den vetenskap] iga 
och kulturella naturvården som för kulturminnesvården. 
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Syftet med reservatet är att genom fortsatt hävd bevara ett för 
trakten tidigare typiskt kulturlandskap och därigenom bibehålla 
förutsättningarna för den rika kalkpräglade floran. 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det om
råde ~m utmärkts på bifogade karta som naturreservat. 

Reservatföreskrifter ==================== 
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen 
med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen (1964 : 822) samt 9 § natur
vårdsförordningen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt 
bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla beträffande 
området. 

A. Föreskrifter jämlikt 8 §naturvårdslagen angående inskränkning 
i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastig 
het inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud 
skall förbud gälla att 

andra lagar och författningar 

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
topografi och landskapets allmänna karaktär 

2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets 
sköt se 1 

3. anlägga vägar eller stigar, utöver vad som framgår av fast
ställd skötselplan 

4. dra fram ny mark- eller luftledning 

5. använda kemiska bekämpningsmedel frånsett vad som anges 
ställd skötselplan 

6. tillföra växtnäringsämnen 

fast-

]. avverka, röja eller utföra annat ingrepp i vegetationen utöver 
vad som framgår av fastställd skötselplan 

8. dika annat än i form av underhåll av befintligt dikessystem 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder mot att under
hålla befintlig kraftledning eller mot underhåll av den genom
gående vägen mot övre Älvhyttan. 

B. Föreskrifter jämlikt 9 §naturvårdslagen angående markägarens 
och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas 
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tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av till 
detta beslut fogad skötselplan. 

C. Föreskrifter jämlikt 10 §naturvårdslagen om vad allmänheten 
har att iakttaga inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 

l . medföra ej kopplad hund 

2 . göra upp eld 

3. rida, framföra cykel eller motordr ivet fordon annat än på den 
genomgående vägen mot övre Älvhyttan 

4. parkera annat än på härför anvisad plats. 

s. bryta kvistar, fälla el ler på annat sätt skada levande eller 
döda träd och buskar 

6. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada blommor eller 
andra växter 

]. plantera in främmande växt- och djurarter 

8. tälta eller ställa upp husvagn 

9. anordna or ienteringskontroller eller snitslade spår 

10. anbringa tavla , plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed 
jämförliga anordningar 

D. Bestämmelser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårds
förvaltningen 

a) lY.f.tet_m~d_n2_t~r~å.!:_d~f~r~a..!_t_!!i_!!g~n-

Skötseln av området syftar till att bibehålla den speciella 
kulturlandskapstypen sloghage och härigenom gynna fortlevanden 
av ett stort antal sälfsyrita och krävande växtarter. skötsel
åtgärderna avser även att underlätta för allmänheten att besöka 
området och uppleva dess naturvärden. Risken för slitage och 
annan skada på naturen skal l minskas genom åtgärder som vägleder 
besökarna inom reservatet. 

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa bifogade skötselplan , daterad 1980-02-04. 
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c) Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens natur
vårdsverk utfärdade anvisningar 

d) !!a~u_cv_!ris.f.ö_cv~ l~nJ.. n_g_e.!!_ 

Området skall förvaltas av domänverket. 

e) Samråd 

Vid förvaltningen skall samråd fortlöpande ske med länsstyrelsen 
samt i större frågor med länets skötselråd. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, jordbruksdepartementet 
se bi laga. 

l den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd 
Ove Sundelius, beslutande, första länsassessor Nils Hakelier, 
bitr länsarkitekt Olle Karlsson, överlantmätare Håkan Zetterberg, 
länsantikvarie Olle Lindqvist, byrådirektör Per Olov Fuhr samt 

Göran Janzon, föredragande . 

KW 
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HUR MAN OVERKlAGAR 

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till regeringen, 

... ~5?E~~-~-~-~-~-~-t?.P.?.!'".~-~-~~-~~-~L .............................................................................. . 

Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ho. Skicko 
även med sådant som Ni anser hor betydelse för ärendet. 

Regeringen måste ha fåH Er skrivelse mom den tid som nedan markerats med kryss, 
annars kan regeringen inte to upp Ert överklagande. 

W tre veckor från den dog då Ni fick del av beslutet 

D tre veckor från den dog då beslutet är doterat 

D två månader från den dog då Ni fick del av beslutet 

D två månader från den dog då beslutet är doterat 

D 
To lo om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att anteckna ärendets nummer. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postodress och telefonnum
mer. Om Ni anlitar ombud kon i stället ombudet underteckna skrivelsen. 

För ytterl igare upplysningar kon Ni vände Er till länsstyrelsen. 

DEPARTEMENTENs POSTADRESSER 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Finensdepartementet 
Industridepartementet 
Justitiedepartementet 
Kom mu n departementet 
Utbildningsdepartementet 

Fack 
103 10 STOCKHOLM 

Bostadsdepartementet 
Försvarsdepartementet 
Hondelsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Socialdepartementet 

Fack 
103 20 STOCKHOLM 
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Dnr 11.1211-1956-79 
Ti llhör Lsts beslut 1980-02- 18 

NATURRESERVATET ÄLVHYTTEÄNGEN 

Utdrag ur fastighetskartan 
10488 

+++++ Gräns för reservatet 



Sändlista har ej scannats 




