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~t~. Na~tt4n bar cSKr9id antlfn blaPd -.,, 
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lysnlnpn. Dina& bu' ~rl~ aln &1"8ld1 de &Ula OGb SI'Od tallU'• 
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p& de &MlA t&U.amu ut.Hekllna b8r dllrf'Ur de &l'MAI' 808 ftldt UJ'IP in• 

Ull -. OCih ._ 1 Mnr,a fall nu Ur dHda e11 ... n&rt • .,.. teeu bort.. 

fUr ftiiiMMta '*'"• lip '-l ... del tol"de alla~ b6N ... 
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tlllr, bUr &te,ti:Nama ~ Ull att. a.tatta 'WI'N ellAI" nlrt 

•Wr1e VId. BD ria r6Jnf.ns UUUe liUD WS.Ml Qma _.,.. oah ..-. . 

.... ett. ~ u all lldN pm ha. Det. Mr .......,.. -.&t.Vna 

vppta\tn!D8 et.\ ~ ocb röJaln8 bir au .a. _, ator wa •••·· 

het, - QtWt -s~ elral1 ~-· 
AJ lalhllnpa'PU ....... lnJrmn1t, IIICl pildmel ... 

Mld )lla.Qil t.SU ft4 -~,. ~. p&'fJvar lUnut#

nlHn eldO.Jst. meddlela ttll,Jande ~ PNalrrl,....e~ ftJr IY!lrldet. 

De snnu'• 11011 Yla lnt.l.U ~ oob pgva tallar, b6r& borttaga. 

I ~ta 1~ del..&- ttfrutca torn tl'il4 .. JädWIU. nlrt clcadade 

sranar tklrt~. 

ral.an c&J\ detta ta.lut ture. hOII ~ p1011 beGVI&r, V1l.l(a Y1d 

~t.)T •• telena turluat skola t.ve SnJcocnSt till KwJ&l• Joi"Ubrukkt

de~tet inom \N neJror rrin ·det kl~l tick diJ.l av bMlutet. 

Belw~1ngama å t.Ul ~\et. ln.1U.1&0 olle1• med poetAn 

lnalodaa i betalt bl"ft. 

'rld och ort aoaa ono. 

Bestyrkes 
på tJWnaterus vägnar• 
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ÅTSkrift 1934 den 20 december 
- 3() \ ' ~ 

KMbthdes i Örebro län resolution på 

framställning av Kungl. Domänstyrelsen om 

fridlysning av naturminnesmärke i enlighet 

Ed. 129 
1934 

med lagen den 25 juni 1909 angående natur

minnesmärkens fredande; 

giTen etc . 

Uti en den 25 januari 1934 hit inkommen framställning har 

Kungl. domänstyrelsen anhållit, att KMbfhde måtte såsom naturmin

nesmärken tri4lysa följande områden och träd, nämligen 

inom Idsbergs häradsallmänning Axsjöåsen 1 Kvistbro .socken: 

1) ett barrskogsområde av urskogstyp, omfattande oa-

kring 0,5 hektar _och beläget omkring 500 meter norr om Södra Axsjön; 

2) fem granar, Täxande såsom överståndare i yngre barrskog på 

sluttningen omedelbart nedantör det under 1) omförmälda områdetJ 

inom Grimstens häradsallmänning Västra Tiveden i Viby socken: 

3) aex . tallar, av Tilka fem växa i en grupp vid södra stig

korset väster om Skarbyholms , ägoområde och den sjätte20 meter 

västnordväst om nyssnämnda grupp; 

4) ett barrskogs område, omfattande omkring 0,5 5 hektar och 

beläget ungefär mitt emellan gårdarna Säl derbron och Nyl a nd, om

kring 500 meter söder om landsvägen Hallsberg - Laxå; 

5) ett barrskogsområde, innehållande omkring 0, 6 hektar och 

beläget invid rågången mot Hes aleberg strax väster om rågången 

mot Latorp; 

6) ett område om 0,1 6 hektar, innefattande den så kallade 

Finnkällan (Offerkällan) och den så kallade Järnkällan jämte viss 

mellanliggande mark samt beläget omkring 900 meter söder om kors

ningen mellan allmänna vägen Hardemo - Tälle och stats banelinjen 

Hallsberg - Laxåf 

inom Hardemo häradsallmänning 1 Hardemo socken: 

7) ett område om 0,16 hektar, gränsande intill det under 6) 

a08ivna områdetJ 

inom Kumla häradsallmänning i Hallsbergs socken: 

8) ett barrskogaområde med en areal av omkring 1, 5 hektar be

l~etutmed allmänningena norra rågång omedelbart väster om stats

banelinjen Hallsberg- Mjölbysamt begränsat . i s öder a v en kraft

ledning och i Täeter av en körväg; 



.!.Tskrit't 

inea Askera häradsallmänning 1 Askera socken: 

9) ett skogsområde av urskogstyp, innefattande o~ng 1,8 

hektar och beläget en kilometer väster om skogvaktarbostället 

Kulan; 

10) en ek, växande omedelbart norr om enskilda vägen från 

Bodatorp till all.männa vägen Sandvad - Xilsmo. 

I ansökningen har även avgivits förslag till fridlysnings

bestämmelser. 

Vid bandlingama funnas fogade medgivande från vederbörande 

fastighetsägare till den ifrågasatta fridlysningen. 

Genom kungörelse, som vari t införd i N e rikes-Tidningen och 

Åänakung6relserna ävensom uppläst i vederbörande församlings kyr

kor, har KMbfhde ·förelagt envar, som hade något att erinra mot 

framställningen, att inom viss· numera för,fluten tid därom härstä

des göra anmälan, utan att dylik &llJilälan hi t inkommit. 

Kungl. ~etenskapsakademien har i ·avgivet utlåtande tillstyrkt 

bifall till framställningen under förutsättning att av domänstyrelsen 

föreslagna t'ridlysningsbestämmelserna komme att fastställas. 
~ 

Sedan XMbfhde 1 skrivelse den 11 maj 1934 meddelat örebro 

läns naturskyddsförening - vilken enligt uppgift i ansökningen 

komme att ombesörja utmärkning av föremålen - att förordnånde 

om fridlysning komme att meddelas under förutsättning, att områ

dena och träden utmärktes på i ansökningen uppgivet sätt, har 

föreningen den 18 december 1934 anmält, att sådan utmärkning ägt 

rum genom anbringande på lämpliga ställen av anslagatavlor av 

gjutjärn med inskription "Naturmi-nnesmärke, fridlyst enligt lag" 

samt därunder de 1 varje särskilt fall töreslagna fridlyaningsbe

stämmelserna. Tillika hade områdenas gränser utmärkts geno.m vi t-

färgade stenar i gränsernas brytningspunkter. 

KMbfhde bar tagit ·detta ärende i övervägande och finner, 

med stöd av 6 § ovannämnda lag, skäligt förkla.ra ifrågavarande 

träd och områden för fridlysta nat~nnes.märken, i följd varav 

det är envar törbjudet att fälla eller eljest skada sålunda skyd

dat träd ävensom att anställa åverkan eller törändring av mark 

och vegetation inom fridlyst områdeJ dock att beträffande de sär

skilda områdena förbudet ick~ gäller vindfällda och torra samt 

uppenbarligen torkande eller rotryckta träd. 

(Besvärshänv. K.Kaj;t i jordbruksdep. 30-45 dgn fr.delf.) 

llb. Nieser 

Rätt avskrivet betygar 
örebro i länsstyrelsen 15.10.1971 
Enligt uppdrag 

/-~/!~n-v 

Oskar Runqvist 


