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K. VETtNSKAPSAKADEMIEN

.Avskrift.

, den ..... (.~....~.1--·
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Länsstyrelsens i Örebro ltln resolu-

50/12-6•

tion på ar.lsökan av Glansl):;t-:mars Uäradsallmänning, Gluns.i.ommar, om fridlysning
,. ..
...

av naturminnesmärkaJ
eiven ' örebro slott i landskansliet

----

'den 3 aucU.sti 1951.

I ansökning, som den l juni 1950 bit inkommit, har Glans'

l~mmars

.

-

.

Wir adsullmänning hemställt om fridlysning enligt l agen

den 25 juni 1909 aneåe'nde naturminnesmärkens fredande av ett .. '
omkring 3 ,70 ' hekta~ stort s~ogsområde å Glanal!ammars
H'3 rads._...._____
1m~

allm~nning

.,.
.,.,.

i Glanshammare socken , beläget omkring 1000 mater

nordost om' norra spetsen av Bredmossen.
Fridlysningen borde enligt ansökningen innefatta förbud
för envar att borttaga eller skada växtliglieten inom området.
Den begärda fridly::mingen lsar kungjorts pli sätt , som i
förenämnda lag finnes stadgat, utan att erinriln däremot inom
föreskriven tid hit inkommit.
Kungl• Vetenskapsakademi en Lar i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till frarnst ällnineen .
GlanslJammars liäradsall männines intressenter ha därefter.

.

.

bi t anmäl t; att ifrågavarande område utmärkts med en rektangul är t avl a med inskriptionen "Naturskyddsområde. fridlyst enligt
l ag" •
Utan avgift • .

~~ngl. Vetenskapsakademien~~
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Lönsstyrelsen har tagit detta ärende i övervägande .och
finner, med stöd av 6 § 1 ovannämnda l ag , skäligt förklara
ifrågavarande område för fridlyst naturskyddsområde, 1 följd
varav det skall vara förbjudet för envar att borttcga eller
skada å området växanda träd , buskar och örter, eller nyttja
område t till bete för bomdjur.
Talan mot före stoonde beslut föres llos Konungen genom
villr.i ant.ingen

in~s

b~svär,

eller på klagandens äventyr insändas till
h

KUngl. Jordbruksdefartemantet, därvid bör iakttagas, att besvären
inkom"la till departementet, om emkild pe.rt är klBGende, . sist å
trettionde daeen och, om kla~an föres avpenighet, . å fyrtiofemte
·dagen efter det klaganden erhillit del av beslutet, delgivninesdagen oräknad.

,·

'

'l

•

Tid och ort som ovan.
1/

På länsstyrelsens vägnara

Steffan Trysen.

Nils Tllyreen.
.

Bestyrkes

på tj änstens vägnar:

(G. Månsson)
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