lÄ NSSTVREtSEN

EEGLUT

Örebro lön
Pla tl eringmvdeiningon

1974- 0~-2G

1 (4)
11.111-637-71

1-laturv å.xd!::cnhetcn
Bildande

a1r

nat-.;.rrescrva"'tet Trangärdet

Med stöd av 7 § n:J.turvårdsl[\gG!'l :förklarar lD.nsstyre!sen
det o:u·åde 3om ·.;.tmä.rkt:> på bi fogade karta som naturrnservat .
Grund för beslutet
Trangärdet i Nor~·a Kilsbergen är ett av dikni:1r.;a r, avverkningar och t orYtäl':'t opåverkat myr.ma r}:;:;o:;:~a'.!e ::tcd ett fle=tal små tj ärnar samt uppsticlcande moränh::>lmar ;ned urskogsartad vesetation. Området ha r ett rikt f~ge lliv med bl a.
flera ar-ter hackspettar .
Syftet T.ed reservatet

(

Syftet med reservatet är att för kä.nnedant om landets natur
skydda och beYa:ra e t t av mänskliga inerepp :föt;a påver:-:at
myr- och skogs område med ett rikt :fåt;elliv.
Fastighet, s ocken och lrommun
Reservatet omfattar delar av fas tighe terna Villings berg 1 :7
och Älgsimmen 2:1 .i Karlskoga jordrcgistc romru<le .
Lägesbe skrivni~~

Reservat et ligger inom Villingabe r gs skjutfält ca 13 km
öster om Karlnkoga tätort inom ekonomiska kartbladen 10467
och 10468 racd tyngdpunktskoordinaterna x = 6581500
y = 1440500 i rilcets system 2~5 W Stoclcholm.
Arealuppgifter

c

Reservatet har en areal av ca 230 h~varav ca 79 ha ut böres
av fastmark, ca 139 ha av myrmark och ca 12 !la av sjöaJ.'.

Sökande
Karlsl-::oga biologiska förening har tagit initiativet till
bildande av naturreservat .
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P l oneri ngso·:d~ ln i nge n

Naturv urdoenheten
Markägar ~

Fan tichetorna Villi~gsbe rg 1: 7 o~h Älg:;immen 2 : 1 ä~s av
Kungl Maj : t c~h leronan samt förval +:oc av f ortif ikationsi' ö rval·i;nir. gen.
Ärendets ~~h~ndling

(

Områdctc nz.-.;v.r förhållanden har invente r at.:; i.!lom länsSt;\~rel
s en. Karle kaga biologiska förening
har inver.-tcrat •.agel ·~
J.iv&t . staten:; natur\·årdsverlc och Örebro kocrm.un har ytt.ra t
sig i ärertdP.t. Sam1·D.d har skett med Karl::;koga. t:.o::I.Jn1.m . Portif ikat.i.onsför-val trlng en har lä.11nat med giV"ande til ]. att
naturre~ervat

bildas~

Re servat föreskrifter

Ji'ör att i.rygca ändamålet med rese!".'a te t n ·rordnar linastyrelsen med stöd av 8 - 10 §§ rntu~vå~ds lagen att ncda~ nugivna fb~es~ter ~ ka ll ~älla .

Det är förb j udet att
spr änga , s chakta , gräva eller bedriva täkt i någon form
2

a nlägga vägar

3 - framdraga luf'tlcC.niugar

4 - uppföra byggnad
5 använda kemiska bekämp.:Ungsm.eciel ell er tillföra växtnäringsämnen

6

utföra. av"Verkning ell er r öj n i ng

? - bedriva jakt på fågel
8 - uppl åta

fi3ker~tt

9 - dika eller uppdämma
10

l åta trupp bivacke ra inom området

1 i - framföra motorfordon - äYen övernnöf ordon - inom O'!lråc1.e t

12 - använda området solli målområde fö r skjutning ~P,d finkalibriga vapen. I begränsad o:nfattni.!lg ml onrådct anviincla:-;
som me.loruråöe för skjutni~6 meC. arti l leri ( övnin:;sc;ran:n;r-r

3

BE3!..UT

LJ\NSSTYr.fLSEN
Orebro l<.ir

11 . 111-637-71

Plancring !:avdelnir. .dcr,
tJatul·Vård~enhctcn

B._Fi>r~.::;_fri:f_!,...r ~r:li~ 1 _1 O

j

na_!urv·.irds.!_a_5e.!! .f!Z1:.1_9:r._c:,.:_nlL~ii-~

heten

Det nr f0rbju(iet

~:_!

1 - fälla, br~rta k':istar ellc;- på amn:i; ::;ätt :::l:::; d~. levande
eller döda t.cäd och bu~ :ko.:- eller att nlc<l.ci?. ·v ege·w.ti.onc.l'l
i övrigt t ex gc~oJl olol!lplock:J.ing elle:- uppGrö.,·ni:!1,? a·,r
11äxter•

2 - medvetet störa djurlivet t ex genc:n att. oi'red:::. häck..ttltlt:
fågel eller taga eller skada ägs
(

&ll~r

lo

3 - lll.edföra okoppl.a:l hund
4- - tälta

5 -

~öra

upp eld

Ovan a nsi,r:::a förcsl::riftc~ .r;ällande
militär rersonal .

allmf~nheten

a.vn•::r äyen

1 .. Syfte-l; :!:led Yird.~!'l o:!:. !örv~l t:ciagcn ..:l:nll vara ~~t --:-c:::.!..&.'

vatoiTu."ådets na"tur får
nv påverlr.an.

~t\rccJ.cl-..::;

2 .. Hese:rvatet sY"..all förval t a.> av

h:;lt; fr itt :fri:m v:.1:r,:c to_.-..

fortifil~ationsföry:;,l·t·ni>·Jgen .

) . Reservatets gränser f.lkalJ. u·bmärkn.s i cr.lighet nen ctRt.cns
na turvård:::verlcs anviS.t1ingar .

4 . Upplysningsskyltar angivande sy.ftet med reservate-t. sruut
karta övc:r c,mrådet ;:,kall uppsi-..l.t-:.as v:i.cl reservatl'lf:t'ti~ncn
norr om Sträsjötorp cch öster om Älgberget.

5 . Vägvistil"..g till området

fr~n

all.Tlliin väg sVall inte anord-

n as .

6 . Förvaltaren f2..r uuulåta rätt tiJl jakt på annat vilt än
i·ågel.. Vid jakt far hund onviindas.
Besvärshänvisning (Kuncl Maj : t enligt bilaga .

j ord br.;.ksdepart.ement.~t)

LANSSTYRELSEN
Orebro län
Pl a ne ri ngsavdelningen

lfatur..ril.rd:>enhe

1971- 04-26

ll-lll- 5)'/-7 1

~en

Vid d en :--lutll17'· hnndl<..ie;t;nin-..:; c n av df'tt~ ärende , j . vij..Jce-c
län3st~·rc1~;C.18 styrels~ :fat-;;at beslat , har ~~Ö "'-'t~"c:o:.J : ·0:ccdra;andcn i.1~· "<'td·i ~-· c"\.tören Ie1' Olov :.?i.il l2' , ö.ven l.:.i.ncl:'<:ldet uve
Sund r. l i 1.1.3 , no:0u.r\·urd.sdirei~·t-ö:::-cm Ic1,3ve.r Hal l ber:; , öve rlan·~
mäta.ren S ;rc:·}:cr J ncnsr.;on , b~ :::L.di ,~cktörcn Olle .~f.l.rJ.ccon o c: ~
fö!·ste li..i.nnn:.;:::cs~orn li j_J !:: Fal:clier deJ ta- ~i -;;. t 8-;;y!:'~l~c!'~

beclut hc.r del-t':!"~ it land::;hövdi:-J,.;en c::-.r:t ledo.r;ö:erno David
J onas G on , ::::-.:c::'l a unr-son, De :r· t He:lirin:_: , E i. l er Lh J i v t: bE c: k,
Gusta:f Pcr:::;co.r:, ::r:Ll:: Persson, Sören Gt;.nnal·s son 1 A~~ trio
R eJ:J.r.1e:::;J.-~· d och 0 1.] e Skoog .

(
/

/~~/, .. /
~~
.Iarald Lrorwson

~

Per Olov J.?äh:-

BH

LÄt~SSn'RELSEN

BESVÄR3HÄ!:VI SNiim-

Orobro lön
Planerin·).avd.,fningon ·
Na-turv-ård r~ enheten

D~n som vill överklaga länsetyr~kaens b~ulut skal).
skriftligen genom ocsvär hoa Kungl Ma j; ~.

g~xa

det

BeoviU'ohnndli»g skall ha. kcmmi t in t~l.ll jordbr.1te<'H·!pertemen1;et il?-Oia tre veckor från den deg då klago..noan ;t!,tt del aT
b e~lutet.

(

I

be aväroh~~dlin~e n aknll anges läns styrele~ns b~~lut .
Vidare bör anges vad som. y~·ku~ ·och de c::nsi:än~igbe·to:c- eom
åberopas till stöd för yrk~n~eto

Kle&e..nden böz• i beaväY.'I3handlingett uppge
adresa och tel efonauromer.

(

l:l.allllls

yrktllt poRt-

Insänds besvärshandlingen med posten skull d~t ukc med
betalt brev (1.dreuocrat till: JordbrukadopaJ..·temeD.-~et 9 F~ck,.
lO~ 20
STOCKHOLM 16.

(

(

Postadresa
701 86 OREBRO

Telefon

01 9- \ 36000

Postgiro
35188 -2

Sändlista har ej scannats
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Skala 1: 10 000
+ +++ Gräns f ör naturreservat

