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Postadress 

701 86 ÖREBRO 

BESLUT Riksregisternr T 133 

1980-03-31 11.1211-475-80 

Bildande av naturreservatet Kalkberget Örebro kommun 

Reservatets benämning: Naturreservatet Kalkberget 

Kommun: Örebro 

Socken : Vintrosa 

Fast i ghet: Del av fastigheterna Kalkberget 3:1 samt Eskilstorp 1:10 
och 1:34 

Lägesbeskrivning: Området är beläget i Kilsbergens sydöstsluttning 
ca 2 km sydväst om Garphyttan och ca 15 km väster om Örebro. 
Reservatet 1 igger inom topografiska kartbladet 1042 (Karl skoga SO) 
och ekonomiska kartbladet 10449 (Svenshyttan) samt har tyngdpunkts
koordinaterna X=6574910 Y=1449170. 

Naturvårdsförvalta re: skogsvårdsstyrelsen i Örebro län 

Markägare: Kalkberget 3:1 Eskilstorp 1:10Bertil Palmqvist, Lanna
fors gård, Vintrosa. Eskilstorp 1:34 Inga Holgersson, Skärmartorp, 
Vintrosa. 

A rea l : 1 , 1 ha 

Ärendets handläggning: I samband med naturinventering av Örebro 
kommun under 1973 uppmärksammades ett större område av i fö rsta 
hand botaniskt intresse i anslutning till det nedlagda kalkbrottet 
l Lannafors. l första hand framstod härvid den sydvända sluttningen 
från kalkbrottet södra kant som speciellt intressant. Vid fördjupad 
inventerFng under 1977 avgränsades ett ca 1 ha stort område omedel 
tart söder om kalkbrottet såsom varande den mest skyddsvärda delen 
av området. 

Med stöd av en botanisk detaljinventer ing upprättades därefter för 
s lag ti ll skötselplan för området. 

l samband med försäljningen av Garphytte Bruks skogsmarker i Kils
bergen har för huvuddelen av det ifrågasatta reservatområdet träf
fats avtal om intrångsersättning för bildande av naturreservat, 
med dåvarande markäga ren lantbruksnämnden . För den inom fastig
heten Eskilstorp 1:34 belägna reservatdelen har senare träffats 
motsvarande avtal om intrångsersättning med här berörda markägare. 

Förslag till skötselplan och föreskrifter har remissbehandlats 
och godkänts av bland annat Örebro kommun, skogsvårdsstyrelsen, 
Örebro biologiska förening och naturvårdsverket. 

Telefon Postgiro 

019. 13 6000 3 51 88-2 
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Grund för beslutet 
=::::::·======:========= 

Det förreservatbildning aktuella området utgör en sydvänd sluttning 
på kalkberggrund med förekomst av för länet sällsynta växtarter. 
Arterna blodnäva och vippärt, som torde vara de för området mest 

atnml:irkning5vä rda, har här en av de rikaste förekomsterna i länet. 
l hög grad skyddsvärd är även ormbunken murruta som här har en av 
få lokaler i länet. 

Rese r vatområdet utgör en del av ett större område i Ki Isbergen 
som upptagits som riks i ntress~ för den vetenskap! iga naturvården. 

He l a området utgör skogsmark dels av typen ängstallskog dels en 
lundartad blandskog . 

Syftet med reservatet är i första hand att för kännedom om landets 
natur bevara en rik och delv is botaniskt värdefull flora på kalk
berggrund och att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig skötsel 
av området. 

Med stöd av 7 §natu rvårdslagen förklarar länsstyrelsen det om
råde som utmärkts på bifogade karta som naturreservat. 

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

A. Föreskrifter jäml i kt 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 

1. bedriva t äkt el ler annan verksamhet som förändrar områdets 
topografi och landskapets allmänna ka raktär 

2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets 
skötsel 

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

4. använda kemiska bekämpningsmedel 

5. til l föra växtnäringsämnen 
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6. avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad 
som framgår av upprättad skötselplan 

Föreskrifter nedan under punkt C gä l lande allmänheten gäller även 
markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående mark
användning därigenom inte försvåras. 

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

Markägaren och innehavaren av särskild rätt till markenförpliktas 
tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av til l 
detta beslut fogad skötselplan. 

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

Utöver föreskrifter och förbud i andra l agar och författningar 
skall förbud gälla att 

1. medföra ej kopplad hund 

2. göra upp eld 

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller 
döda träd och buskar 

4. plocka blommort gräva upp eller på annat sätt skada örter, orm
bunkar, mossor eller lavar 

5. tälta 

6. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed 
jämför! iga anordningar 

D. Bestämme l ser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårds-
förvaltni ngen 

a) ~y.ft~t_med_v_!rie~ ~c~ .fö.!:_v~ls_n.i_n_g_e~ 

Skötseln av området syftar till att bevara och gynna den rika floran 
av främst blodnäva och vippärt. Dock skall inom delar av området 
skötseln anpassas så att även andra i området skyddsvärda arter 
gynnas. Risken för slitage och annan skada på naturen skall minskas 
genom åtgärder som vägleder besökare inom området . 

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom 
att fastställa b i fogade skötselplan, daterad 1977-07-07. Skötsel
planen skall med ledning av erfarenheterna vid skötselarbetet om
prövas senast om 10 år. 



LÄNSSTYRELSEN BESLUT 
4 

Riksregisternr T 133 
Örebro län 
Planeringsavdelningen 
Naturvårdsenheten 

1980- 03-31 Il. 1211-475-80 

c) Reservatet skall utmärkas enlighet med av statens naturvårds
verkutfärdadeanvisningar-

d) !i_ a _!ui_vå rE_ s .f.ö..!:_v2_1 !ni_ n.2_e~ 

Området skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen 

Vid förvaltningen skall samråd fortlöpande ske med markägarna och 
länsstyrelsen. 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen , jordbruksdepartementet 
. /. se b i laga. 

l den slut! iga handläggningen av detta ärende har deltagit länsråd 
Ove Sundel ius, beslutande, förste län sassessor Nils Hakelier, 
bitr länsarkitekt Olle Karlsson, överlantmätare Håkan Zetterberg, 
länsantikvarie Olle Lindqvist, byrådirektör Per Olov Fuhr samt 
ingenjör Göran Janzon, föredragande. 

\;7~~~ 
Ove SunWus

1 

B i lago r 
Besvärshänvisning 
Sänd 1 i sta 
karta i skala 1:10 000 med inlagda reservatgränser 
skötselp l an 
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NATURREsERVATET 
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Utdrag ur fastighets
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Sändlista har ej scannats 
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HUR MAN OVERKLAGAR 

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

Jordbruksdepartementet 

Tala om vorför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Skicka 
även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet. 

Regeringen måste ho fått Er skrivelse tnom den tid som nedan markerats med kryss, 
annars kon regeringen inte ta upp Ert överklagande. 

rx:J tre veckor från den dag då Ni fick del av beslutet 

D tre veckor från den dog då beslutet ör doterat 

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

D två månader frön den dog dö beslutet ör doterat 

D 
Tala 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 kan i slöi let ombudet underteckna skrivelsen. 

För ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till lönsstyrelst:n. 

OEPARTEMENTENS POSTAORESSER 

Arbetsmarknadsdepartementet 
Finansdepartementet 
Industridepartementet 
Justitiedepartementet 
Kommundepartementet 
Utbildningsdepartementet 

Fack 
10310 STOCKHOLM 

Bostadsdepartementet 
Försvorsdepartementet 
Handelsdepartementet 
Jordbruksdepartementet 
Kommunikationsdepartementet 
Socialdepartementet 

fack 
103 20 STOCKHOLM 




