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NaturvG.rdcenhe"ten

Bildande av naturreservatet Knuthöjdsnassen
hled stöd av 7 § naturvårdslaGen fbrklarar länsctyrclsen
det or.1ri!.de som utmärkts på bifo6ade karta so.ra naturre serva·.. .

(

Grund för

be~lutet

är en ensidigt lutande hö&nossc med rikt
utb ildade ~öH::o.rap lcx . Den har frun vetcnskapli~ synpunkt
bedö mts vara av stort intresse . I reservatet il"..c,ur oc:;.:så
.delar av en ovanliet rr.äktig flygsanddyn . Reservatet erbjuder goda nöjligheter att pä ett pedagogisk t rittigt
sätt kunna studera de senkvartära lnndbildnin.:;oproccsserna.
Knuthöjds~occen

(

Syftet

~ed

reservatet

Syftet n:ed reservatet är att sulcerställa dc r:1est ocl:adade
delarna av nossen och flygsanddynen mot varje f orr. av
exploaterinG sa~t att ge nor:1 a~tiva ~tcärdcr bereda en
större allm~ru1et ~öjlighct att uppleva omrddet ut~~ onödigt
slitaGe •
Pasti,:;,het, soc1·:cm och ko!:lillur.
Reservatet onfa t tar del av fas tigheten :itillefors 9 : ::.. i
Hällefo rs socken och komi!lun .
Lägesbeskrivnin;
Reservatet ~r belfiset ca 2 !G:l nordvi.ist o::: Hi.illcforo t~tort
inom el·:ononi::;i-:a kartbladet ll4G5 med tyncdpu!"L.;:ts::oordi::a te r na x = 6631000 ; y = 1425750 i rikets system 2~5 ~ Sto ckho l~ .
Areal
Reservatet o~attar en total e.real av ca 100 ha, vo~:a;r ca
9 ha är fa::>t:.wJ:k och ca 91 ha iir myrmark med Gölar .
Initiativtasare
Initiativet till bildande av naturreservatet har tagits
av länsstyrelsen.

Postodress

Telefon

Postgiro

701 e6

019-136000

3 51 88- 7

OREBRO

.•

LÄNSSTYRELSEN
Orebro lön

BESLUT

Pla ne ringsavdelningen

1973-06-07

2

11.111- 1284-71

Naturvårdnenhetcn
Markäg are
Ägar e till fas tighet en Hällefo rs 9: 1 är Billeruds international AD , S~ff l e .
Är endets hand l ä~Rn ing
.. På l ä nss t yr elsens uppdrag h ar g enomfört s

invent cr i~~ ar av
Knuthöjds moss ens och flygsanddynens naturf örhållanden. I
ärend et har yttrande inhämt ats frän Kungl Vetenskapsalcademiens na turvårdskornroi tt~ , statens naturvå rdsverlc och Häll e fors komnun . Billeruds international AB har son mark äg are
lämnat me dg ivande till att naturreservat bildas .

Reservat f öreskrift er
För att tryeg a ändamålet me d reservatet förordnar läns s tyrelsen me d stöd av 8 - 10 §~ naturvårdslagen att nedan
angivna föreskrift er skall g älla beträffande område t .

Det är förbjudet att
1.

sprän~a, schakta, gräva, dika eller bedriva täkt i
någon form

2. anordna upplag eller utföra fyllning av något slag

3. anlägg a vägar
4. framdrag a · markledningar eller utan länsstyrelsens til l stånd f ramdrag a luf tledningar

(~.

5. uppföra byggnad
6 . använda kemiska bekämpningsmedel eller t i llföra
näringsä.wnen

~äxt 

7. utföra avverkning eller röj~ing ino m r es ervate ts my ~ 
marker med undantag för sådana åtgärder som erfordras
för underhåll av befintliga eller eventuellt tillkommande kraftledningsgator
8. ·upplåta fiskerätt eller vidtaga fiskevårdsåtgärder av
något slag .
B ._För~s kri f!e.E. 5:.nli.Li,t_9_§_natur~å.E_d2_lag~n_a.rl6!ende

för .§!t t ~id taga åt.B_ärder_ for_ a_!t_ tillgod~s2. ända;:
målet med reservatet.

~al tar5:,s_ rät!

Med stöd av 9 § naturvårdslagen förp l iktigas markägare och
i nnehavare av särskild rätt till marken att tål a att
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Naturvårdsenheten
l. reservatgränserna utmärkes i enlighet med statens naturvårdsverks anvisningar
2. vctcnskapliea undersökningar får utföras efter tillstånd
av länsstyrelsen

3. parkeringsplats med infartsvlig från enskilda vägen mot
Knuthöjden anläggs i det
delen av flygsanddynen

ea~a

sandtaget vid västligaste

4. en vandrincrsled med en längd av ca 2 , 5 km anlägges och
underhälles genom representativa delar av reservatet .

c

5. de genon tidigare sandtäkt öppnade slänterna avjämnas
och planteras med lämplig vegetation.
Q._För~skrif!eE~nli~t_lO
heten.

i

EatuEv~rdslaÄe~ ~äl~nde_all~äE

Det är förbjudet att
l . förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
2. fälla , bryta kvistar eller på annat sätt skada levande
eller döda träd

3. medvetet störa djurlivet
4. fiska

5. tälta
6 . göra upp öppen eld
7 . cykla eller framföra motorfordon , även terr änggående
fordon annat än på vägen fram till anvisad parkeringsplats .

1 1• Syftet ~ed vården och förvaltningen skall vara a:tt reservatområdets natur i allt väsentliet skall få utvecklas
helt f~itt från varje form av påverkan oen att lär.pliga
åtgärder skall vidtagas för att en större alloä~~et skall
kunna uppleva reservatets säregna natur utan att onodig
nötning uppstår .
2. Reservatet ~kall skötas enligt anvisningar i skötselplan.
Förslag till sådan plan upprättas genom förvalto.~ens för sorg efter samråd med markägaren och unde~stälJas länsstyrelsen för fastställelse .
\
1

3. Reservatet skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren.
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Naturvårdsenheten
Den som vill overklae a l ä ns styrels ens beslut skall göra det
skriftligen genom bc s v~r hos Kunc l Uaj : t.
Besvärshandling ska ll ha konunit in til l j o rdl>ru!,s depart ementet inom tre veckor från den dac då k lacandcn f utt del
av beslutet .
I besvärshandlingen skall an~ es luns styrelsens beslut .
Vidare bör anees vad s01n yrkas oc h de omständiGheter som
åberopas till stöd för yrkandet .
Klaganden bör i bes vär shandlingen uppee namn, yrke, postadress och telefonnwa~ er.
insänds bes värshandlingen med pos ten skall det ske med
betalt brev adres s erat ti l l: Jordbrwcsdepartccentet, ?ack,
103 20 STOCKHOLM 16 .
Länsstyrelsens styrelse har 1972- 09- 15 fattat p=incipbeslut om att området s kall avsättas som naturreservat .
I den slutliga handläggningen av detta ärende , i vilket
landshövdingen beslutat och byrådirek,tören Per Olov Fiihr
varit föredragande , har även länsrådet Ove Sundelius ,
naturvårdsdirektören Ingvar Hallberg , förste länsassessorn
Nils Hakelier samt byråctirektörern~ Olle Karlsson och
Stig Landin deltagit .
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