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Bildande av naturreservatet Limberget i Nora kommun. 

BESLUT 
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Det område som utgöres av del av fastigheten Lindesby l :6 i Nora kommun och 
som framgår av bifogade utdrag ur fastighetskartan skaU av skäl, som nännare 
anges i detta beslut, särskilt skyddas och vårdas på grund av dess betydelse för 
kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § 
naturvårdslagen ( SFS 1974: 1025) området som naturreservat. 

Länsstyrelsen återkallar samtidigt det den 21 februari 1 995 meddelade beslutet 
enligt 11 § naturvårdslagen om interemistisk fredning av samma område. 

Naturreservatets namn skall vara naturreservatet Limberget. 

Ändamålet med reservatet skall vara att för kännedomen om landets natur 
i väsentligen orört skick bevara ett naturskogsområde med lång kontinuitet 
och innehållande ett ovanligt stort antal hotade och skyddsvärda växtarter. 
Reservatet är avsett att utgöra ett tillflyktsområde för de arter som trängts 
tillbaka av det moderna skogsbruket. 

För att trygga ändamålet med reservatet rorordnar länsstyrelsen med stöd av 
8-1 O §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna 
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skaU gälla 
beträf{ande området. 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i mark
ägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet. 

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

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som :förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden som att 
gräva, spränga, muddra, borra, schakta, dika, dämna, dränera, utfylla, plöja 
eller utföra annan markbearbetning. 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg, stig eller parkeringsplats 
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6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 
informations- och fridlysningstavlor undantagna 

7. bedriva avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogsplantor, 
samla ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller andra döda träd eller 
träddelar. 

8. bedriva jakt efter tjäder 
9. uppföra jakttom, utföra siktröjningar, viitutfordring eller transportera ut 

fålt vilt med motordrivna hjälpmedel 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom 
inte avsevärt försvåras. · 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet 
att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de åL
gärder vidtages inom området som framgår av !ör reservatet fastställd sköt
selplan. 

C. Föreskrifter enligt 10 §naturvårdslagen om vad allmänheten har atl 
iaktta inom reservatet. 

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

l. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 

2. plocka mossor, lavar och vedlevande svampar 
3. framföra motordrivet fordon eJJer cykla 
4. göra upp eld 
5. tälta 
6. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårds
förvaltningen 

Syftet med skötseln av reservatet skaJJ vara att låta vegetationen fä ut
vecklas fiitt mot urskogskaraktär. Markslitage och annan skada på naturen 
skall hållas under uppsikt och vid behov begränsas genom åtgärder som 
vägleder besökare till området. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad den 15 februari 1996. 
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J . Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen. 

REDOOÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 
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Begäran om reservatbildning har under hösten 1994 inlämnats till länsstyrelsen 
av No ra kommun och No ra Biologiska förening. Till begäran har fogats en 
detaljerad beskrivning av området med redovisning av påträffade sällsynta och 
hotade växtarter. Delar av området har tidigare inom ramen för skogsvårds
styrelsens biotopinventering redovisats som s k nyckelbiotoper. sakkunnig från 
skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län har i skrivelse tiU länsstyrelsen styrkt 
områdets naturkvaliteer. Naturvårdsverket har efter besiktning av området 
bekräftat att det är angeläget att säkerställa området och att man är beredd att 
med statliga medel medverka tiU intrångsersättning eller köp av området. 
Länsstyrelsen har efter kontakt med markägaren uppdragit åt Lantmäteriet i 
Örebro att utföra en ekonomisk värdering av reservatområdet. 

Länsstyrelsen har i beslut den 21 februari 1995 interemistiskt skyddat området 
mot i huvudsak skogliga åtgärder. 

Inom länsstyrelsen har under våren 1995 upprättats fårslag till skötselplan och 
toreskrifter för det föreslagna reservatet. Förslaget har därefter remissbehand
lats. Remissinstanserna naturvårdsverket, skogsvårdsstyrelsen, Nora Biologiska 
Förening och Nora kommun tillstyrker upprättat förslag. 

Naturvårdsverket har i förhandling med berörd markägare träffat överenskom
melse om furvärv av reservatområdet till naturvårdsfonden. Tillträdesdag är den 
l S februari 1996. 

Beskrivning av området 

Limberget utgörs av ett 44 ha stort barrskogsområde på en i huvudsak nord
sydlig bergrygg. Områdets västsluttning omfattar en deJ bergbranter och ras
brantområden. Huvuddelen av området utgör äldre naturskogsartad barrbland
skog med för Bergslagen ovanligt lång kontinuitet genom att nuvarande bes
tåndsgeneration i mycket liten utsträckning berörts av skogliga åtgärder. Flera 
olika skogstyper kan urskiljas inom området. I väster och norr dominerar en 
hedartad skog med hällmarksinslag. Centralt i området finns en långsträckt 
sänka med kärrdråg och sumpartad granskog. I öster och nordöst är skogen 
närmast av frisk ristyp. Andelen död ved och lågor är påtaglig. Äldre lövträd, 
främst asp förekommer i norra delen av området. Inventeringar av svamp- och 
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lavfloran inom området har resulterat i ett tiotal "hotklassificerade" arter, samt 
ca 25 olika s k signalarter. 

Reservatets benämning: Naturreservatet Limberget 

Kommun: Nora. 

Församling: Jämboås. 

Fastighet: Avstyckning från fastigheten Lindesby l :6 

Areal: 44 ha. 

Markägare: Staten (naturvårdsfonden). 

Lägesbeskrivning: Ca 3 km NV Jämboås, inom ekonomiska kartbladet 11439. 
Reservatet har tyngdpunktskoordinaterna X= 6618500, Y= 1445700. 

N a tu rvårdsfOrvaltare: Länsstyrelsen. 

MOTIV FÖR BESLUTET 

Limbergsområdet är ett av få områden i Bergslagen där ett gammalt skogsbe
stånd är opåverkat av skogsbruksåtgärder i sen tid . Beståndsålder och konti
nuitetsförhållanden medför att ett flertal krävande och sällsynta växtarter här 
förekommer i anmärkningsvärd omfattning. Skyddet av skogsbiotoper av här 
aktuellt slag är ytterligt angeläget och utgör en prioriterad del av säkerställande
arbetet sett såväl regionalt som på riksnivå. För att uppnå målet att trygga den 
biologiska mångfalden i skogen är bevarandet av denna typ av områden en 
grundförutsättning. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver ett omfattande skydd 
för att bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av 
naturreservat eller nationalpark. Området har inte den storlek eller egenskaper i 
övrigt att bildandet av nationalpark ansetts motiverat, varför området bör 
avsättas som naturreservat. 

Det är av stor betydelse att direkt mänsklig påverkan på reservatområdet 
minimeras, varför inskränkningar i allemansrätt och skogsbruk är nödvändiga. 
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Detta beslut kan överklagas, se nedan. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fat
tat beslut har förutom föredraganden deltagit länsråd Lars Östring, naturvårdsdi
rektör Per Olov Ftihr, länsantikvarie Olle Lindqvist och länsassessor Magnus En
hörning. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Sören Gun
narsson, Sven-Ove Cederstrand, Mats Sjöström, Kitty Melin-Strandberg, Göran 
StåhJberg, Majny Jonsson, Erik Johansson, Ola Karlsson, Lars-Erik Jansson, 
Lennart Eliasson, LeifBerglund, Lars-Axel Nordell, Lone Atterstig och Håkan 
Blomberg. 

l 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i bre
vet 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 länssty
relsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, tel O 19-
19 30 00. 
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Tillhör länsstyrelsens beslut 1996-04-12 
Dnr 231-07668-94 
Utdrag ur fastighetskartan 114 39 
Skala 1: l O 000 



SKÖTSELPLAN MED FÖRESKRIFTER FÖR NAroRRESER
V A TET LIMBERGET. 

Planen är upprättad inom länsstyrelsen i mars 1995 och senast 
reviderad den 15 februari 1996. 

skötselplanen omfattar: 

Allmän beskrivning 

l. Administrativ data 
2. Grund lo r beslut samt föreskrifter 
3. Översiktlig beskrivning av bef forhållanden 

Plandel 

l. Allmän målsättning 
2. Disp och skötsel av området 
3. Anordningar for besökare 
4. Tillsyn 
5. Finansiering av naturvårdsforvattningen 
6. Karta i skala l: l O 000 



ALLMÄN BESKRIVNING 

l. ADMINISTRATIVADATA 

Skyddsfonn 
Objektnummer 
Beslutsdatum 
Kommun 
Registerområde 
Fastighet 
Läge 
Area 
Markägare 
Naturvårdsförvaltare 

Naturreservat 
18 02 057 
1996-04-12 
No ra 
Jämboås 
Avstyckning från Lindesby l :6 
Tre km NV Järnboås 
44 ha 
Staten genom naturvårdsfonden 

Länsstyrelsen. 

2. GRUND FÖR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 

2.1 Grunden för beslutet 

Limbergsområdet är ett av de ytterst få barrskogsområden i Bergslagen där 
ett äldre bestånd fått utvecklas helt fritt ända sedan det uppkom. Bestånds
ålder och kontinuitetsförhållanden medför att ett flertal krävande och säll
synta växtarter här förekommer i anmärkningsvärd omfattning. Skyddet av 
skogsbiotoper av här aktuellt slag är ytterligt angeläget och utgör en priori
terad del av säkerställandearbetet sett såväl regionalt som på riksnivå. För att 
uppnå målet att trygga den biologiska mångfalden i skogen är bevarandet av 
denna typ av områden en grundförutsättning. 

Syftet med reservatbildningen är att bibehålla områdets karaktär av orördhet 
och därmed gagna den biologiska mångfalden i området. Reservatet är avsett 
att utgöra en tillflyktsort för de arter som trängts tillbaka av det moderna 
skogsbruket . 

2.2 Föreskrifter 

A. Föreskrifter enligt 8 §naturvårdslagen angående inskränkning i mark
ägares och annan sakägares rätt au förfoga över fastighet inom reser
vatet. 

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

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, eller yt- eller dräneringsförhållanden ge
nom att gräva, spränga, borra, dika, dränera, utfylla, eller utföra annan 
markbearbetning 

2. anordna upplag 



3. anlägga väg, stig eller parkeringsplats 
4. dra fram mark- eller luftledning 
5. uppföra ny byggnad eller annan anläggning 
6. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller dänned jämförbar 

anordning 
7. bedriva avverkning eller röjning av något slag, så eller plantera skogs

plantor, samla ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller andra döda träd 
eller träddelar. 

8. Bedriva jakt efter tjäder 
9. Uppförajakttorn, utföra siktröjningar, viitutfordring eller transportera ut 

fållt vilt med motordrivna hjälpmedel. 

Föreskrifter nedan under punkt C gällande allmänheten gäller även mark
ägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning 
inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 §naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att 
tåla visst intrång. 

Markägare och innehavare av särskild rätt förpliktigas att tåla att de åtgär
der vidtas som är nödvändiga för att genomföra och upprätthålla ändamålet 
med reservatet, vilka framgår av nedan angivna skötselföreskrifter. 

C. Föreskrifter enligt lO § naturvårdslagen om vad allmänheten har att 
iakttaga för att trygga ändamålet med reservatet. 

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

l. bryta kvistar, fålla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar 

2. plocka mossor, lavar och vedlevande svampar 
3. framföra motordrivet fordon eller cykla 
4 . göra upp eld 
5. tälta 
6. anordna orienteringskontroller eller snitslade spår 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen. 

l . Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få 
utvecklas fritt mot urskogskaraktär. Markslitage och annan skada 
på naturen skall hållas under uppsikt och vid behov begränsas ge
nom åtgärder som vägleder besökare till området. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom 
att fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad den 15 februari 
1996. 



3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen. 

3. ÖVERSIKTLIG BESKRIVNING A V BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

3. 1 Naturförhållanden 

Limberget utgörs av ett ca 40 ha stort barrskogsområde på en i huvudsak 
nord-sydlig bergrygg. Berggrunden utgörs av leptit/hälleflinta. I norra delen 
av området finns ett antal gamla dagbrott där man brutit kvarts, vilka på 
allmänna kartor felaktigt angivits som kalkbrott. Områdets västsluttning 
omfattar en del bergbranter och rasbrantområden. Huvuddelen av området 
utgör äldre naturskogsartad barrblandskog med för Bergslagen ovanligt lång 
kontinuitet genom att nuvarande beståndsgeneration i mycket liten utsträck
ning berörts av skogliga åtgärder. Reservatets östligaste del har dock gallrats 
i sen tid. Flera olika skogstyper kan urskiljas inom området. I väster och norr 
dominerar en hedartad skog med hällmarksinslag. Centralt i området finns en 
långsträckt sänka med kärrdråg och sumpartad granskog. I öster och nordöst 
är skogen närmast av frisk ristyp. Andelen död ved och lågor är påtaglig. 
Äldre lövträd, främst asp förekommer i norra delen av området. Invente
ringar av svamp- och lavfloran inom området har resulterat i ett tiotal "hot
klassificerade" arter, samt ca 25 olika s k signal arter. 

Reservatområdets östra del utgör en 50 - l 00 meter bred relativt nyligen 
gallrad zon som ingår i reservatet som skyddszon bl a för att förhindra s k 
kanteffekter vid framtida avverkning i gräns mot reservatets kämområde. 

3.2 Tillgängligbet 

Området nås närmast från sydväst där en skogsbilväg passerar ca l 00 m 
från reservatområdet En mindre stig leder från skogsbilvägen fram till 
sydöstra hörnet av reservatet. En annan angreppspunkt är från Björkbergs
backatorpet (jaktkoja) öster om reservatet. En enskild skogsbilväg av lägre 
kvalitet leder därifrån till reservatets nordligaste del. 



PLANDEL 

l. ALLMÄN MÅLSÄ TTNING 

Området skalllåtas utvecklas fritt utan aktiva skötselåtgärder. 

2. DISPOSITION OCH SKÖTSEL A V OMRÅDET 

2. l Allmän målsättning för mark och vegetationsvård 

Vegetationen inom området skalllåtas utvecklas fiitt mot urskogskaraktär. 
Mälsättningen med områdets skötsel är att följa utvecklingen av ev slitage 
och annan påverkan naturen. 

2.2 Hävd av området 

Området skall låtas utvecklas fiitt. Inga stigar skall markeras eller underhållas 
inom området. 

2.3 Jakt 

Jakt inom området törutsätts kunna fortgå som tidigare då inga av de 
skyddsmotiv som finns påverkas av en beskattning av viltet. Jakt efter tjäder 
skall dock inte förekomma. Anlåggandet av jakttorn och röjning av siktgator 
samt utforsling av vilt med motordrivet hjälpmedel får inte heller ske. 

Jakträtten får upplåtas med ovan angivna begränsningar. 

3. ANORDNINGARFÖRBESÖKARE 

Anordningar för besökare begränsas till informationstavla i reservatet syd
östra hörn, vid stigen från skogsbilvägen, samt i reservatets norra del där 
stigen från sydöst når reservatet. 

Reservatet är relativt avlägset beläget och knappast av särskilt intresse för 
den bredare allmänheten. Särskilda anordningar i form av eldplats, vindskydd 
etc bedöms därtör för närvarande inte vara nödvändiga instrument ror att 
styra besökande till eller inom området. 

4. Tll.LSYN 

Naturvårdstorvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. 

5. FINANSIERING AV NATURV ÅRDSFÖRV ALTNINGEN 

skötselinsatserna består av årlig tillsyn och uppföljning av ev besöksslitage 
eller andra skador. Årskostnad ca 2 000 kronor. Gränsmarkering och 
informationstavlor inklusive materialkostnader 15 000 kronor. 
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NATURRESERVATET~ERGET 
Karta till skötselplan 
Skala 1:10 000 
X Plats för informationstavla 


