
J .. vskrift 

inom Askers häradsallmänn1ng i Askers socken: 

9) ett akogsområde av urskogstyp, innefattande omkring 1,8 

hektar och beläget en kilometer väster om skogvaktarbostället 

Kula.nj 

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

Bodatorp till allmänna vägen Sandvad - Kilsmo. 
I ansökningen har även avgivits förslag till fridlysnings-

bestimaelser. 
Vid handlingarna funnos fogade medgivande från vederbörande 

fastighetsägare till den ifrågasatta fridlysningen. 

Genom kungörelse, som varit införd i Nerikes-Tidningen och 

länskungörelserna ävensom uppläst i vederbilrand~ församlings qr

kor, har KMbfhde ·förelagt env.ar, som hade något att erinra mot 
' 

framställningen, att inom viss numera f6rfluten tid därom härstä

des göra anmälan, utan att dylik anmäl~ hi t inkommit. 

Kungl. vetenskapsakademien har i avgivet utlåtande tillstTTkt 

bifall til·l framställningen under förutsättning att av domänstyrelse~ 

föreslagna .fridl7sningsbestämm.else~ komme att fastställas. 

Sedan JQ(.bfhde i skrivelse den 11 maj 1934 meddelat örebro 

läns na turskydds:f'I:S'rening - vilken enligt uppgi.ft i ansökningen 

komme att ombesörja utmärkning av föremålen - att förordnande 

om fridlysning komme att meddelas under förutsättning, att områ

dena och träden utmärktes på i ansökningen uppgivet sätt, har 

. föreningen den 1S december 1934 amnält, att sådan utmärkning ägt 

rwn genom anbringande på lämpliga ställen av anslagstavlor av 

gjutjärn med inskription 111Jaturm!lnnesmä.rke, :fridlyst enligt lag" 

samt därunder de i var.~ ·e särskilt fall föreslagna fridlysningsbe

stämm.elserna. Tilli.ka hade områdenas gränser utmärkts genom vit

färgade stenar i gränsernas brytningspunkter. 

·KMbfhde har tagit detta ärende i övervägande och finner, 

med stöd av 6 § ovannämnda lag, skäligt förklara ifrågavarande 

träd och områden för fri'dlysta naturminnesmärken t i följd · varav 

det är envar förbjudet att fälla eller eljest skada sålunda skyd

dat träd ävensom att anställa åverkan eller förändring av mark 

och vegetation inom fridl7st områdef dock att beträffande de sär

skilda områdena förbudet .icke gäller vindfällda och torra samt 

uppenbarligen torkande eller rotryckta träd. 

(Besvärshänv. K.Maj:t i jo.rdbruksdep. 30-45 dgn fr.delf.) 

Alb. Niaser 

Rätt avskrivet betygar 
örebro i länsstyrelsen 15.10,1971 
Enligt uppdrag 
.# /.}./_/ 

/ • 1~ /#'' /_b.-,_ . .., ~--/ 

Oskar Runqvist 



Avskrift 1934 den 20 december 

KMbfhdes i örabro län resolution pA 
framställning av Kungl. Domänsttrelsen om 

fridlysning av naturminnesmärke i enlighet 

med lagen den 25 juni 1909 angående natur

minnesmärkens fredande; 

given etc. 

Uti en den 25 januari 1934 hi t inkommen framställni-ng har 

Kungl. domänstyrelsen anhållit, att XMbfhde måtte såsom naturmin

nesmärken fri4lysa följande områden och träd, nämligen 
inom Idsbergs häradsallmännipg Axsj.i:Såsen i Kvistbro socken: 

1) ett barrskogsområde av urskogstyp, omfattande o•- . 
kring 0,5 hektar _och beläg!!t omkring 500 meter norr om Södra Axsjön; 

Ed. 129 
1934 

2) fem Slt!P!l\t växande såsom överståndare i yngre barrskog på 

sluttningen omedelbart nedantör d.,t '!lllder 1) omförmälda områdetf 

inoa. GriJD.sten.s häradeallm!pnt:gg Västra Tiveden i Viby socken: 

;) sex tallar, av vilka :fem växa i en grupp vid södra stig

korset väster om Skarbyholms ägoområde och den sjätte 20 meter 

västnordväst om II1'SBnlmnda grupp; 

4) ett ban:slt:ogsområde, omt'attande omkring 0 1 55 hektar och 

beläget ungefär mitt emellan gårdarna Sälderbron och Nyland, om

kring 500 meter sl:Sder om lanclsvä,gen Hallsberg - LaxA .. ; 

5) ett ba"'Bk'()gsområde, tnn.ehåll:ande omkring 0,6 hektar och 

beläget invid rågången mot Hesaleberg strax väster om rågången 

-mot Latorp; 

6) ett område om O, 1·6 hektar, innefa-ttande den så kallade 

Finnkällan ( Otfe:rkällan) och den. så kallade Järnkällan jämte v:i;.ss 

mellanliggande mark samt beläget omkring 900 meter stider om kors

ningen mellan allmänna Vägen Hardemo - Tälle och statsbanelinjen 

Ballsberg - Laxåf 

inoa Bardem.o J'.Utrlt..daal.lllläJu:itp.s; t Ba~e~o socken: 
7) ett omrA:de om: 0, 16 hektar, grånaande intill det under 6) 

angivna 

6) ett barrskogsomrltie med e~ areal av omkring 1,5 hektar be

lu,etutmed al.lmänningens norra rågång emede.lbart väster om stats

banelinjen Hallsberg - Jfjölby samt b.egränsat i s.6der av en kraft

ledning och i väster av en körväg; 
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Avsla•ift. 

u.I1:_1090/1932 
d. ':19/i·~ 1933. 

·;·111 Ordföranden 1 KWnla. hUZadsallllll.nn1n{~B otyrelse, 

l!Ai:\"!,<~j11G gz:tdlYpnlPJ) ay storvertsp)Q4 t).l!r fk • 

. ' l' ' 

.r: ~-nlik~ 2 : 1 Kungl. i+a.J : t• ~~~o*1ng den 13 maj 1932 Or.l upp. 

hörnnclo nv kronans :rätt tlll storverkaträd ooh ekar å. hlU"aci.aallmlll-, 

nin,;n.;r (n.r 109), va.rav ett exemplu blfogaa, har Kungl. domtmstyrl l

aen ltit! t verkställa u.ndel'stSknlng, hUNVlda. i Kumlo. häro.dea.llmf!n

nin,·: V!.l.Xn.nd• stonerkst:täd eller ek borde enligt la.gen den ::?5 juni 

1909 , ";j, ~:··;.ande nat\UIIlinneemärkena fredande fr1d.lJaas såsom o[i.dt.U\t, 

och u:: .. rvid funnit, att fr1dly.m1ng bol'de tfrågo.komma betrtt:i.'i'ande 

!el j tLJf.le ~m.rå.de, utsett 1 samråd. mod örebJ:o läns no.turslr;ydcJsiUJt<t

n1nu, ni}l.:Il1gen 

ett l.H_u·.rpJsOfä!<?meh\.e. a.v omkring 1 15 hektua ytvldcl·, belä~ct utr!led 

nor r· a :A:.~~; - ~n13en omsdelbu-t väster om j ämvägen frti.n Malleberg ooh 

begr ~ :. ~ l.~·Hd; i aUdezo av "attleclningen sanat 1 vänter av en k6rvrlfn 

genonuJ~=u.;et a"' en vacker bäOkrertln ooh beväXt med. eJtog av u.tako~ 

typ, till ato~ del ._, anmfi.ltkningtträrd. längel ooh grovlekt 1nnehUla:n;. 

de stt flertal atorwerketräd. 
. . 

~~när vld den anstiken om nämnda. tUnmAla fri.dlyenil'lg, som doa~ 
. ~ 

J": 'f 

etJzteloon har att 1 stadgad orcl11t.ng stS~ra hos Yederb6rande lärtstty~~'it 
'.· •, 

relse • skall fogara skriftligt; medgl vande av ligal'en '\111 den fa. tlh. 

het• tUt.r f6remål.et tinnes, f~ atpelsen anh41lat att W1 ~ille ta~~~ 
·"'"' ' .:· 

anstalta d!U-om 1 att allmänni.Dg&d.elU.gamaa Bkrlftllga medg!T~ ?l-
. ~.~-· 

•', ' ~;--~-~~, ; - ·-

.·:,;J 



~;·;~ '•!r..· ; t 
; 
l 
l 

l 
' . 

tlll den avced.de. fridlyaningen bliver meddel<1t stneleeft så snart 

eke kan ooh eo!\~.st den l instundande jull. 

oty:reloer l:ifn ~;ar f för ~:der kännedom, avskrift av llMtgn bre

.. ,et till domäl,q't:irelsen den 13 maj 1932. Stookholm den 29 april 

; .. 

. · 
• •• 1 

~--'' ~·' ~~r .~:. . &.:·.. , ii"' 

G. Kuylenetjerna 

/ -Magnus Alm 

Bestyrkes ä tjänstene vär:)na.r: 
...., ~ , a, 'n ,.1 

l.-t.".~<i'.f:.. .... -. ,,.,,,,,. - ., 



STATENS NATURVARDSNÄMND BESIKTNINGSPROTOKOLL l 
Riksregisternummer 

T 32 
Besiktningsman Besiktningsdatum Tidigare besiktningsdatum 

19.7.19(:7 
Skm. t~arl . J~blad Fridlysningsdatum 

20.12.1934 

Objekt, belägenhet, föreskrifter m m 
Objektets art 

l Naturminne (NM) I'Cl Naturreservat (NR) n Ftrgelskyddsomr6de {FS) n Ovr djurskyddsamrtrde (Ovr) 
Objektets benämning m m 

?kocshestf :n d a i.~ tu"oJ.-:: or~E'tYl1 krinr; bH cl::r nvin. 

Faslighet l Areal 

I\.umla hU rac~callmänning 11, ':)l 1,5 t _ 

Socken l Kommun Hallsber r; Fallsberg 
l Ll.ln T 

Karta LäResbeskrivninf 
,, trax L torpet, ca '700 m no HrhnossenE'! by mellan en i 

9 "! '_., 9 b N -B·g;tlende körvHr, och jiirnvi.igen Hallsberg - Ejölby, l ' 

ca 3,5 l ::m SV Hallsberg jvstn. Gr.!inscer i v till körvä;;en, 
Fastighetens ägare {namn och adress) i s till knxftledning. 

Kumla hi::iradsallmänning . 
Kontaktman l Förvaltare 

8V~J 

Syfte 

All E. verkan är förbjuden. 

Förbudet gäller icke vindfällda och torra samt uppenbarlir.~en 

torkande eller rotryckta 

Föreskrifter 

Beskrivning, åtgärdsförslag, kostnadsberäkning m m 

Kartunderlag Ll:onoa iek lm~tn 
Fotografisk l Antal färgbilder 
dokumentation 

1 

Utmärkning 
vid 
besiktningen 

Åtgärder 

tr~d. 

l Antal svartvitbilder 9 

ha 



Beskrivning Se bilaga 1 

• ' ' •1 1 

Hitt f(:;r P-plats har tinpats avfall i form av pl~thurke.r m.m. 
skadegörelse 

Åtgärds
förslag 

fle bilar;v. 1 

~~~~lighets- l Omtlllighetsgrad I,ftg 
framtida form 

Förslag till 
andring av 
fridlysning 

l 
Framtida fridlysning1frm 

l NM f"9 NR 

10 ndv. a 90:- = 900i ... kr .. 
Beräknad
arbetskrafts
lltgllng och 
kostnad 

Anteckningar 

18197 BERGHS tR. KRAMFORs 12 66 

:_·;unuaa 1~o::; tmdi: 900: -l~ronor. 

n Ovr 
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Eilt,;.tr,a. l till T 32 

Intill väp;en liten P--pl~Jts inom res:erv!!tet. Omr&det utgöres 

av normal, nl1r;ot blackig skogsmark, typ blÖ.bäregranskog med 

inslag av ekorrbär, sko ''5• och änr;skovall, sko.-;sstjerna, lingon, 

linnea. 

Hi:lrm~u~t väl! och Jlk.er i öster är marken rel. plan eller endast 

svagt kuperad men överr&r mot väster till öelvis brant s:lutt-

ning ned mot den bäck, som framrinner mot norr, parallellt 

med järnvär.-~en. Fr8n järnvä.gen sluttar oeks~ terrängen mot 

bäcken varie,enom bildas en markerad ravin. l>'rlin S.kern i syr,_ 

vä~t kommer en mindre bäck, vilken ~kurit ned i ravinslutt• 

ningen och sammanfaller med bäcken i ravinbottnen ort~edelba.rt 

norr om scidra. r;ränsen. Tiuvudbäoken är ca 2 m bred och vindlande 

samt endast når;ra decimeter djup. Ytterlig~are en mindre bäck 

frP,n ~~!kerns norra ände förenar sie med huvudb~icken mitt f()r 

restt1n<let utgöres av ca 65 ::'!. grt:tn och .35 ''. tall, åldern 225 

1::-'IQ år med tallen i huvudsak äldre än granen, slutenhet ca. 

o,8, medeldiameter tall 55 - 60 cm, eran 40 ~O cm beträffande 
~ 

h~irskonde träd, tledelhöjd ca 25 m, erundyta 3? mc:. 'l'illväxten 

hor i reeel e.vtacr.it Qe senaste 20 tlren. Nere i ravinen före-

ltom.mor endast enstak& tallar och cranen domin.er::~r här helt 

och nl~r ofta. irnnonerande höjöer och r;rova dimcnsi,oner. [1j"J~. r 

av ::::omla a.vverknin•-:nr förekommer Hvex- hela. omrB:det. ,t;t0nd• 

torT.'a eranar och tallur f<-)rekoi11Ii1er sp(;;rsamt lilrsoru en del 

vind f'rillen. 



C~nc;Btig frtin F-t~letsen leder ned i ravinen och övcar bäcken 

på numera raeerad su~ng. stolpar för numera borttagen tele

fonlednin~ kvarst~r. Åkern i sydväst på väg växa igen med 

2. 

gran och lövsly. Horr om reservatet har bestundet kalavverkats 

med kvarlämnande av skräpgran • 

.Åtgärda Kvaret~ende tele-stolpar borttar::es. Uppmätning av .......... 
bestundet. Bortforsling avfall. 
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SKÖTSELPLAN 
2006-12-18 Dnr: 5114-19224-2006 

1. Syfte 

Något syfte med naturreservatet Norrängenbeståndet anges inte i beslutet 
från 1934. Ett syfte bör anges i ett nytt reservatsbeslut senast 201 O. 

Förslag på syfte: Syftet med naturreservatet är att skydda och bevara ett 
naturskogsartat barrskogsbestånd som utvecklas mot urskog. 

2. Administrativa data 

Objektnamn Norrängenbeståndet 
RegDOS-id 2000179 
Skyddsform Naturreservat 
Beslutsdatum 1934-12-20 
Kommun Hallsbergs kommun 
Läge 3 km SV om Hallsberg 
Area 1,1 ha 
Markslag Skog 
Naturtyper Granskog med naturskogsprägel, bäckar, 

bäckravin 
Prioriterade Naturskogsartad barrskog, bäckravin 
bevarandevärden 
Fastigheter Kurnia häradsallmänning S: l 
Markägare Kurnia häradsallmänning 
Förvaltare Länsstyrelsen 
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2.1 N aturiörhållanden 

Naturreservatet Norrängenbeståndet bildades 1934 och är beläget på Kumla 
häradsallmänning strax öster om den nu övergivna gården Norrängen. 

Reservatet utgörs i huvudsak av grov- och högvuxen granskog med inslag 
av tall och enstaka rönn, al och sälg. I fältskiktet växer bland annat blåbär, 
ekorrbär, skogs- och ängskovall, skogsstjärna, lingon och linnea. 

Tack vare lång obruten kontinuitet har skogen utvecklats mot ett 
naturskogstillstånd med forekomst av luckor i krontaket, olikåldrigt 
trädskikt och död ved i olika nedbrytningsstadier. Död ved forekomm.er 
sparsamt i den västra delen av reservatet, men i något större mängd i 
ravinen. Den döda veden utgörs i huvudsak av lågor, i enstaka fall av 
torrakor eller torrträd. Föryngring sker främst av gran. 

Berggrunden utgörs av sur-intermediär gnejsgranit, överlagrad av ett tunt 
jordtäcke. Marken är småblockig, i väster plan eller svagt kuperad for att i 
öster övergå i en delvis brant östsluttning. I östra delen har en ravin bildats. 
Genom ravinen rinner en bäck mot norr. Bäcken är cirka 2 meter bred, 
någon decimeter djup och lätt vindlande. Två mindre bäckar rinner ner i 
huvudbäcken från väster, en i den norra och en i den södra delen av 
reservatet. Omedelbart öster om reservatet löper ett järnvägsspår, i väster 
avgränsas reservatet av en mindre körväg och i söder av en kraftledning. 

En delträd i reservatets utkant har märkts med orange färg vid en 
uppmätning av trädvolym utford av skogsstyrelsen. 

Inga kända artinventeringar har gjorts i området. 

2.2 Historisk markanvändning 

Norrängenbeståndet är ett så kallat masteskogsområde. Med anledning av 
virkesåtgången i flottan under 1600- och 1700-talen forbjöd kronan 1668 
avverkning av furor som kunde vara lämpliga som mastträd. Förbudet gällde 
till1875. På allmänningarna i länet fanns ett antal särskilt utsedda områden 
med masteträd. I böljan av 1900-talet fattades ett myndighetsbeslut om att 
masteskogsområdena skulle avsättas som naturskyddsområden (senare 
naturreservat). Skogen uppvisar enstaka spår av avverkningar och troligen 
har man tidigare plockat torrträd och vindfållen i området. 
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2.3 Bevarandevärden 

Biologiska bevarandevärden 
Norrängenbeståndet utgörs av en gammal grandominerad barrskog som har 
varit så gott som opåverkad av skogsbruk sen långt tillbaka. Detta har lett 
till att skogen har utvecklats mot ett naturskogstillstånd. Ett flertal tallar och 
granar har nått grova dimensioner - de grövsta tallama har en medeldiameter 
på cirka 60 cm och de grövsta granarna har en medeldiameter på cirka 50 
cm. De äldsta träden har en ålder på omkring 200 år. Området kring ravinen 
utgör troligen ett brandrefugium. 

Ovan nämnda faktorer innebär att reservatet kan hysa svampar, lavar, 
insekter och andra organismer som är beroende av en lång skogskontinuitet 
för sin överlevnad. Områdets begränsade storlek kan dock vara ett problem 
vad gäller arters förmåga att sprida sig och överleva som livskraftiga 
populationer. 

Kulturhistoriska bevarandevärden 
Reservatet uppvisar inga kända kulturvärden. Skogen avsattes dock under 
1600-talet som ett så kallat masteskogsområde, vilket har bidragit till 
förekomsten av gamla, grova träd och ger området en intressant historia. 

2.4 Allmän målsättning 

Skogen ska få utvecklas fritt mot ett urskogstillstånd. Mänsklig påverkan på 
området ska begränsas så långt det är möjligt. 

2.5 Källor 

Kungliga Domänstyrelsen. 1934. Framställning om fridlysning av 
naturminnesmärke 1934-12-20. 

Roos. A. 1996. Att äga skogsmark- om äganderättens historia. 1: Fakta 
Skog Nr 14 1996. Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Holmberg. L-E. 2005. skogshistoria år från år 1177-2005- skogspolitiska 
beslut och andra viktiga händelser i omvärlden som påverkat 
skogsvårdsorganisationens arbete. Rapport 5, 2005. skogsstyrelsen. 

Statens naturvårdsnämnd. 1967. Besiktningsprotokoll upprättat 1967-07-19. 
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3. skötselområden med mål och åtgärder 

Reservatet är indelat i två skötselområden, med utgångspunkt från den 
skötsel som ska genomföras: 

l. barrskog 
2. anordningar för besökare 

skötselområde l: barrskog, 1,1 ha 

Beskrivning 
En grandominerad barrskog med naturskogsprägeL Genom reservatet löper 
en ravin med en bäck, till vilken två mindre bäckar ansluter sig. 

Mål 
Skogen ska få utvecklas fritt mot ett urskogstillstånd. Döda stående och 
liggande träd lämnas i beståndet. Kunskapen om vilka arter som 
förekommer i området bör ökas. 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
arealen naturskogsartad barrskog är 3,5 hektar, 
andelen död ved i olika stadier av nedbrytning är minst l O m3 /ha 

skötselåtgärder 
fri utveckling. Träd som riskerar att falla över järnvägen eller 
kraftledningen iar tas bort eller tas ner och lämnas på platsen efter 
kontakt med Länsstyrelsen 
eventuellt artinventeringar 
tillsyn vart femte år 
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skötselområde 2: anordningar för besökare 

Beskrivning 
Enklaste sättet att nå reservatet är att köra vägen från Hallsberg mot 
Rörnossen och Blåberga och parkera vid avtagsvägen mot Norrängen. 
Någon parkeringsplats finns inte och hänvisningsskylt salrnas. Vägen som 
leder till reservatet är spärrad av en grind. Efter cirka l kilometers promenad 
når man reservatet. Vid vägen väster om reservatet finns en informations
tavla. Inga markerade stigar leder genom reservatet, men eftersom reservatet 
är litet är det lätt att orientera sig. 

Mål 
Ny informationstavla med uppdaterad text och karta ska sättas upp. 
Besökare ska kunna orientera sig till och i reservatet och få information om 
syfte och naturvärden. 

Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda: 
en informationstavla i gott skick finns vid vägen väster om reservatet 
en hänvisningsskylt i trä med avståndsangivelse finns vid 
avtagsvägen mot Norrängen. 

skötselåtgärder 
sätta upp informationstavla samt hänvisningsskylt med 
avståndsangivelse vid vägen 
tillsyn vart femte år 

4. Övrigt 

Reservatets föreskrifter 

Reservatet är beslutat av Kungliga Domänstyrelsen 1934-12-20 med stöd av 
1909 års lag angående naturminnesmärkens fredande. Något syfte anges inte 
i beslutet. Föreskrifterna lyder(. . .) det är envar förbjudet attfälla eller 
eljest skada sålunda skyddat träd ävensom att anställa åverkan eller 
förändring av mark och vegetation inom fridlyst område; dock att 
beträffande särskilda områdena förbudet icke gäller vindfollda och torra 
samt uppenbarligen torkande eller rotryckta träd. 

F öreskrifterna är ålderdomligt formulerade och stämmer inte överens med 
dagens syn på hur skyddad naturskog ska skötas. Föreskrifterna måste 
därför omarbetas och kompletteras. Viktigast är att det ska vara förbjudet att 
skada eller bortföra även döda träd och död ved. Ett nytt beslut som rättar 
till ovanstående brister är nödvändigt. Nytt beslut bör tas senast 20 l O. 
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Förvaltning 

Reservatsförvaltare är Länsstyrelsen. 

Anordningar vid jakt 

Nuvarande föreskrifter reglerar inte anordningar vid jakt. Föreskrifter 
angående detta bör tas med i det nya reservatsbeslutet. 

Reservatsgränsmarkeringar 

Reservatets gränsmarkeringar ska underhållas i enlighet med Naturvårds
verkets anvisningar. 

5. Uppf"öljning 

Uppföljning av skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet av varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

Uppföljning av bevarandemål 

Senast 2015 och därefter vart 5:e år utförs uppföljning av ovan angivna 
bevarandemål för respektive skötsel område. 
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6. Sammanfattning och prioritering av planerade 
skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Prioritet Finansiering 

Nytt reservatsbeslut 
enligt miljöbalken, Senast 

1 
Länsstyrelsen/ 

med uppdatering av 2010 Ramanslag 
föreskrifter och syfte 

Hänvisningsskylt vid Senast 
1 Reservatsanslag 

vägen 2010 

Utbyte av Senast 
I Reservatsanslag 

informationstavla 2010 

Uppföljning av 2015 och 
l Reservatsanslag 

bevarandemål var 5:e år 

Tillsyn av informa- Vart lO:e 
2 Reservatsanslag 

tionstavla år 

Underhåll av info-
Vid behov 2 Reservatsanslag 

rmationstavla 

Uppföljning av gräns-
Var IO:e år 3 Reservatsanslag 

markering 
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