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Enligt sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut och föreskrifter 
angiende bildande av natur reservatet Lilla 
Korslingen i Lindesbergs kommun 

BESLUT 

l Cl7) 

Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen att 
forklara det område som avgränsas på bifogad karta som naturreservat. 
Området omfattar del av fastigheterna Lilla Korslången l : 11 och 
Gränseskogen l :2 belägna i Lindesbergs kommun. Reservatets slutgiltiga 
gräns utmärks i fält. 

Naturreservatets namn skall vara Lilla Korslången. 

Samtidigt upphävs Länsstyrelsens beslut och foreskrifter från 1981-11-20, 
d nr 11 .126-540-81, rörande bi l dan de av Malingsbo-Klotens 
naturvårdsområde, vad avser det område som berör naturreservatet Lilla 
Korslången. 

Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till slåtteräng och 
naturbetesmark Den artgupp som särskilt avses är kärlväxter. 

• Att restaurera igenväxt slåtter- och delvis trädklädd betesmark. 

Föreskrifter 

För att tillgodose syftet med naturreservatet fOrordnar Länsstyrelsen med 
stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 3 § fOrordningen (1998: 
1252) om områdesskydd enligt miljöbalken, att nedan angivna foreskrifter 
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samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande 
naturreservatet. 
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A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 
att använda mark- och vattenområden inom naturreservatet 
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att: 

l . Bedriva täkt eller annan verksamhet dom förändrar områdets 
topografi, yt- eller dräneringsförhållanden 

2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Dra fram ny mark- eller luftledning 
5. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
6. Hävda slåtterängen annat än genom slåtter med skärande 

verktyg samt genom efterbete 
7. Hävda naturbetesmarken annat än genom bete eller lieslåtter 
8. Hävda naturbetesmarken och/eller slåtterängen som 

betesmark/rastfålla under vinterhalvåret 
9. Gallring i betesmarken får inte ske annat än enligt 

skötselplan 
l O. Kemiska bekämpningsmedel iar inte spridas i reservatet 
11 . Konstgödsel eller stal1gödsel får inte sprida annat än inom 

den del som får plöjas upp 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för de åtgärder som 
erfordras för reservatets vård och skötsel. 

Förbudet enligt punktema l och 3 skall ej utgöra hinder för underhåll av 
tillfartsväg till gården. 

Förbudet enligt p 5 skall ej utgöra hinder för markägaren att i området 
förlägga lämplig vattenanläggning för betesdjurens behov. Ej heller att 
inom åkermarkens nordvästra utlöpare inom ett område intill 50 meter från 
reservatets nordgräns uppföra mindre anläggningar för hästhoppning. 

Förbudet enligt p 8 skall ej utgöra hinder för övergångsutfordring i två 
veckor efter betespåsläpp samt inför installning. Den skall ske på en plats 
där floran är mindre känslig för kvävepåverkan och i samråd med 
Länsstyrelsen. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om förpliktelse för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla visst intrång 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten förpliktas tåla att 
.följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet. 

l . Utmärkning av reservatet 
2. Uppsättning av stätta över stängslet till naturbetesmarken vid dess 

gräns mot allmän väg. 
3. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av 

mark- och vattenförhållanden 
4. Restaurering och skötsel av biotoper i enlighet med åtgärder som 

anges i fastställd skötselplan. Allt utfallande virke i samband med 
naturvårdsåtgärder tillfaller förvaltaren. 

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fårdas 
och vistas i naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet 

Det är förbjudet att 

l . Plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller 
uppgrävning skada växtligheten. Bär och matsvamp f'ar dock 
plockas. 

Enligt 7 kap. 30 § miljöbalken gäller föreskrifterna omedelbart även om de 
överklagas. De träder i kraft 2006-05-18, när de kungjorts i 
Länskungörelsen. 

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 §förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m .m., fastställer Länsstyrelsen den till beslutet fogade 
skötselplanen för naturreservatet. 

Uppgifter om naturreservatet 

N amn: Lilla Korslången 
Län: Örebro län 
Konunun: Lindesberg 
Församling: Ramsberg 
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Fastigheter: Del av Lilla Korslången l :11 och Gränseskogen l :2 
Lägesbeskrivning: l O km ONO Kopparberg, X 145650, Y 652040 
Ekonomiskt kartblad: 11583 
Topografiskt kartblad: Lindesberg 11 F NY 
Naturgeografisk region: Sydligt boreala kuperade områden, 28 
Kulturgeografisk region: Södra Norrlands och Norra Svealands 
skogslandskap, 15 
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Areal: 5,3 hektar varav f d åkermark 2,3 ha, betesmark 2,2 ha, slåtteräng 0,5 
ba samt skogsbryn 0,3 ha 
Markägarkategori: Privat samt staten (Sveaskog) 
Objektsnummer: DOS l 0111867 
Förvaltare: Länsstyrelsen 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Sedan 1981 ingår Lilla Korslången i naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten 
som genom svaga skyddsbestämmelser i huvudsak skyddat friluftslivets 
intressen. l samband med beslutet angavs också syftet "att bevaka 
naturvärdena i de speciellt skyddsvärda områdena (geologiska och 
biologiska särskyddsområden) vars skydd kan komma att visa sig kräva så 
långtgående inskränkningar i markanvändningen att bildande av 
naturreservat måste övervägas. 

Lilla Korslångens rika flora uppmärksammades forsta gången av Tommy 
Lennartsson som år 1987 inventerade odlingslandskapet i 
naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten. Gården beskrevs av Lenoartsson som 
mycket värdefull på grund av hävdens långa kontinuitet som lett till stor 
artrikedom. 

År 1990 besöktes gården i samband med ängs- och hagmarksinventeringen. 
Objektet bedömdes då ha mycket högt värde. 

När möjligheten till ersättning för hävd av ängs- och betesmarker genom 
NOLA kom kontaktade länsstyrelsen ägaren och avtal om skötsel 
upprättades för perioden 1991-95. Därefter barmarken ingått i EU 's 
miljöstöd for bevarande av biologisk mångfald i fem år fram till och med år 
2000. År 2001 skötte Naturskyddsföreningen i Lindesberg slåttern och 
betesmarken betades av ett par inlånade kvigor. 

I oktober 200 l forvärvade dåvarande AssiDomän AB fastigheten Lilla 
Korslången l: l med avsikt att avstycka gårdscentrum med tillhörande 
odlingsmarker från skogsmarken och försälja gårdscentrat Länsstyrelsen 
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informerades om detta av AssiDomän AB. Länsstyrelsen upptog därefter 
förhandlingar med Naturvårdsverket, AssiDomän AB och en spekulant på 
gårdscentrat och forhandlingarna utmynnade i april 2003 i att avtal om 
intrångsersättning för bildande av naturreservat tecknades mellan 
Länsstyrelsen och den nye köparen av gårdscentrat, Johannes Enarsson. 
Länsstyrelsen har därefter i samråd med markägaren upprättat 
förslagsförhandlingar till bildande av naturreservat f'ör del av den nybildade 
fastigheten. 

Inga avvikande åsikter har framförts under remisshanteringen. 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

Den rika ängsfloran i området är resultatet av en långvarig slåtter och 
beteshävd och har i inventeringar givits mycket högt värde. 

Förutsättningarna att bevara områdets rika flora finns om de skötselmål 
uppfylls som framgår av bifogad skötselplan. 

Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd. 
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska 
mångfald garanteras. Området är vidare för litet och har fel ägostruktur (ej 
statligt ägd mark) for att komma ifråga som nationalpark varför skydd som 
naturreservat föreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer for prioritering 
av naturreservatsskydd. Det är i linje med Sveriges internationella 
åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges 
miljökvalitetsmål. 

Beslutet är forenligt med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap MB. 

Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § MB, mellan samhällets åtaganden och 
enskilda intressen har samhällets åtaganden bedömts väga tyngre. 

Detta beslut kan överklagas. (Se bilaga.) 



l&nsstyrelsen 
Orebrolän 

6 (17) 

BESLUT 
2006.04.18 Dnr: 5 112-02496-2006 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Sören Gunnarsson, jämte ledamöterna Göran Arveståhl, Inger Högström
Westerling, Ewa-Leena Johansson, Sören Larsson, Mårten Blomquist, 
Massim o Montanari, Bo Rudolfsson och Anna Ågerfalk. 

I den slutliga handläggningen av ärendet deltog enhetschefen Magnus 
Eklund, länsassessom Christina Hjulström samt föredraganden~ 

avdelningsdirektören Sture Marklund. 

Sture 
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Bilaga 2. Skötselplan för naturreservatet 
Lilla KorsiAngen 

BESKRIVNING 

l. Syftet med reservatet 
• Att bevara biologisk mångfald knuten till slåtteräng och 

naturbetesmark. Den artgupp som särskilt avses är kärlväxter. 
• Att restaurera igenväxt slåtter- och delvis trädklädd betesmark. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Naturreservatet Lilla Korslången 
Objektnummer nos 
skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Lindesberg 
Markslag och naturtyper (ha): 
Åkerikulturbete 2,3ha 
Naturslätteräng 0,5 ha 
Naturbete 2,2 ha 
Bryn 0,3 ha 

Prioriterade bevaraodevärdeo: 
Markslag Moränmarker 
Naturtyper Slåtter- och betesmark 
strukturer Kulturlandskapsmosaik. 
Växt- och djursamhällen Slårter-o och betesäng 
Artgrupper Kärlväxter 
Friluftsliv Naturupplevelse 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Gården har en troligen 400-årig historia och vid mirten av 1800-talet bestod 
inägorna av ungefår lika stora delar äng och åker. Mjölkkor fanns på gården 
tills mitten av 1960-talet. Slårter av äng, dikesrenar och bryn har skett till i 
sen tid. Beteshävden har också upprätthållits om än i mindre intensiv fonn. 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Kulturhistoriska bevarandevärden 
Det genuina kulturlandskapet i sig med timrad rökbastu och med stensatt 
jordkällare. 
2.3.2 Biologiska bevarandevärden 

Förekomst av sällsynta ängsväxter. 
2.3.3 Bevarandevärden för friluftsliv 
Områdets rika ängsflora. 

3. Skötselområden med bevarandemål och 
åtgärder 
Reservatet är indelat i fem skötselområden: 

l . Äng 

2. Naturbetesmark 
3 . Åkerikul turbetesmark 
4. Brynet i väster 
5. Friluftsliv 

Skötselplanens skötselområde l: Ång 

Beskrivning 
Sedan gammalt med lieslåtter hävdad äng med rik flora där bl a darrgräs, 
tvåblad, brudsporre, fältgentiana, grönvit nattviol, mandelblonuna, 
låsbräken, ormrot, slåtterblomma, kattfot och smörbollar ingår. 

Bevarandemål 
• Minst 95 % av arealen hävdas genom årlig slåtter. 
• Bevarandestatusen hos brudsporre och fli.ltgentiana är gynnsam. 
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Skötselåtgärder 
• Årlig lieslåtter (slåttern kan även ske med annat lämpligt skärande 

eller klippande redskap som t ex slåtterballe Slåttern skall inte 
påhöljas förrän i månadsskiftet juli/augusti, när de flesta 
kärlväxtema hunnit blomma över och fröa av sig. Det avslagna 
gräset skallligga kvar och torka ett par dagar innan det !örs bort. Det 
är dock viktigt att det förs bort under sensommaren. Om det f'ar ligga 
kvar stjäl det solljuset på våren, vilket är skadligt för de 
slåttergynnade arterna. Det ger också en oönskad gödslingseffekt 
som på sil'i utannar artrikedomen. 

• Sly och buskar skall hållas efter så att den nuvarande öppenheten 
bibehålls. Likaså skall träd med yvig kronbildning hållas efter. 
Öppenhet och tillgång på ljus är viktig för de slåttergynnade arterna. 

skötselplanens skötselområde 2: Naturbetesmark 

Beskrivning 
Mosaikartad, i huvudsak trädklädd naturbetesmark med björk som 
dominerande trädslag men där rönn, oxel, asp och lönn ingår. Barrträd ingår 
som ett mindre inslag i hetsmarken förutom i den nordöstra sluttningen där 
graninslaget dominerar. Floran tyder på långvarig beteskontinuitet vilket 
arter som vårbrodd, fåltgentiana, onnrot, stagg och kattfot indikerar. 

Bevarandemål 
• Minst 95 % av arealen är vid betesperiodens slut väl avbetad med 

kortsnaggad grässvål. Bevarandestatusen hos vårbrodd, fåltgentiana, 
gökärt och stagg är gynnsam. 

• Träd och buskar får ha en krontäckning på högst 30 %. 

SkötseJåtgärder: 
• Rovdjurssäkert stängsel skall uppsättas i läge angjvet på 

skötselplanekarta 
• Vanligt elstångsel uppsättes i läge angivet på skötselplanekarta 
• Betesfållorna skall betas med i första hand nötkreatur eller får 
• l de trädklädda delarna av betesfällan skall trädskiktet glesas ut för 

att öka ljusinsläppet och gynna betesfloran. Alla barrträd skall 
avverkas samt huvuddelen av björken. l övrigt sparas ett glest 
trädskikt dominerat av rönnar, oxlar. klibbalar, aspar och lönnar 
liksom en del enbuskar och blommande buskar. Träd och buskar 
sparas helst gruppvis. 
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Skötselplanens skötselområde 3: Åkerikulturbetesmark 
Beskrivning 
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Åkermark i form av äldre vallar där kväveskyende arter som liten blåklocka, 
prästkragar och ormrot börjar vandra in i kantzonerna tillsammans med 
uppslag av fröspridda trädplantor. 

B evarandentål 
• Öppen åkerikulturbetesmark med ej plöjd, 5 m bred kantzon där den 

naturliga ängsfloran kan utvecklas . 
Skötse/åtgärder 

• Åkerbruk/bete utan användning av kemiska bekämpningsmedel. . 

Skötselplanens skötselområde 4: Brynet i väster 
Beskrivning 
skogklädd sluttning avgränsande inägamarken mot väster. Skogen utgörs av 
blandbestånd av tall, gran, björk och asp. 

Bevarandemål 
• Gles skog med mjuk brynbildning mot inägamarken 
• Lövträd och blommande buskar skall ingå i brynen 

Skötselåtgärder 
• Utglesning av trädbestånd 
• Utformning av bryn i enlighet med bevarandemål 

Skötselplanens skötselområde 5: Friluftsliv 
Området ligger i anslutning till Malingsbo-K.loten naturvårdsområde viket 
utgör ett större sammanhängande område avsatt fOr friluftslivet. 

Bevuandemål 
• En väl underhållen informationsskylt med beskrivning av reservatet 

skall finnas liksom en stätta får att kunna ta sig in i reservatets 
naturbetesmark 

Skötselåtgärder 
• Uppsättning och underhåll av infonnationsskylt och stätta. 



l;.ä.nsstyrelsen 
Örebro län 

13 (17) 

BESLUT 
2006.04.18 Dnr: 5 11 2-02496-2006 

4. Jakt 
Jakt får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i natuiTeservatets 
föreskrifter 

5. Uppföljning 

5.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomförts 
och när de genomtorts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötseJåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

5.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett program för upptaljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 

6. Litteratur 
Länsstyrelsen 1984: Naturvårdsöversikt Örebro län, NO 1 (Malingsbo
Kloten naturvårdsområde). 
Länsstyrelsen 1995: Ängs- och hagmarker i Örebro län. Norra delen. Publ. 
1995:15. 
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7. Sammanfattning och prioritering av 
planerade skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Var Prioritering 
Infoskylt och stätta År2006 Omr. 5 l 
Stäoseluppsättning År2006 Omr.2 l 

Naturbete Från och med år Ornr. 2 l 
2006 ... 

Kulturbetelåker Från och med år Omr.3 
2006 ... 

Lieslåtter Från och med år Omr. l l 
2006 ... 

Restaurering av År2006 Omr.2 1 
naturbetesmark 
Restaurering av År2006 Otnr. 4 l 
brynet i väster 
Uppililjoing av Efter åtgärd Fortlöpa l 
skötselåtgärder n de 
Uppililjning av Skylt och stig varje En l. 2 
bevarandemål år. Övriga mål vart program 

12eår. 

Finansiering 
Reservatsanslag 
Reservatsanslag 
anslag ilir 
rovdjursstängsel 
Miljöstöd 

Miljöstöd 

Reservatsans lag 

Reservatsanslag 

Reservatsanslag 
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LILLA KORSLÅNGEN 
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Utdrag ur digital fastighetskarta 
med ortofoto 
[QJ In form at i on 

~ Parkering 

liiJ] Rovdjursstängsel runt naturbetesmark 

III l NatlJ"betesmark 
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Bilaga 3. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om N i vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också 
om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag Ni fick del 
av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder Läns
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 



Länsstyrelsen 
Örebro län BESLUT 

2006.04.18 Dnr: 5112-02496-2006 

Bilaga 4. 

KONSEKVENSANAL YS 

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen 
(1995:1.322) av förslag till föreskrifter för 
naturreservatet Lilla Korslingen i Lindesbergs 
kommun 

Bakgrund 
Länsstyrelsen avser att besluta om att bilda naturreservatet Lilla Korslången. 
Enligt 27 § verksfOrordningen skall Länsstyrelsen göra en 
konsekvensutredning av de föreslagna föreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort 
en konsekvensutredning av de föreskrifter som har karaktären av 
nonnföreskrifter, dvs. de som riktar sig till allmänheten. 

Konsekvensutredning 

Syftet med föreskrifterna 

Föreskrifterna för området .innehåller endast en bestämmelse fOr allmänheten. 
Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturvärdena 
inte uppstår. 

Effekter 

Påverkan på allmänhetens friluftsliv bedöms vara mycket begränsad. 

Kostnader 

De föreslagna föreskrifterna fOr allmänheten bedöms inte medföra några 
kostnader för vare sig allmänheten, markägaren eller kommunen. 
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