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Enligt sändlista 

Bildande av naturreservatet LATORPSÄNGARNA i Örebro kommun 

BESKRIVNING AV RESERVATET 

Reservatets benämning: 

Fastigheter: 

Naturreservatet Latarpsängarna 

Latorp 3:6 och Värberg 7:4, båda i 
Tysslinge församling, Örebro kommun 

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget ca 15 km V 
centralorten och omedelbart N om Latorps tätort. Det ligger V 
intill väg 730, på topografiska kartbladet 105 l {Örebro SV) 
och ekonomiska kartbladet 105 40 (Latorp) samt har tyngd
punktskoordinaterna X=65736/Y=l4532 i rikets nät. 

Naturvårdsförvaltare: 

Markägare: 

Areal: 

skogsvårdsstyrelsen 

Latorps AB 

Ca 7 ha, varav på Kantängen ca 4 och 
på Torrängen ca 3 

Ärendets handläggning: De två delområdena, Kantängen och 
Torrängen, har tillsammans med ett tredje ängsområde {Finna
torpsängen) vid Latorp sedan slutet av 1940-talet vårdats av 
Örebro biologiska förening (ÖBF), i samförstånd med markägaren 
och på senare tid med visst bistånd från Örebro kommun. 

Frågan om formell reservatsbildning väcktes omkring 1970 och 
konkretiserades 1975 genom en ansökan från ÖBF, gällande även 
Finnatorpsängen. Den senare bedömdes på ett tidigt stadium, av 
naturvärdesskäl, inte böra ingå i reservatet. 

Förslag till skötselplan har, efter behandling i skötselrådet 
1976 och 1977, tillsammans med förslag till föreskrifter och 
avgränsning varit på remiss hos markägare och nyttjanderätts
havare, kommunen, skogsvårdsstyrelsen, lantbruksnämnden, ÖBF 
samt Örebro läns naturvårdsförbund. 

Skr'iftlig överenskommelse om intrångsersättning har träffats 
1984-12-03. 
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Latarpsängarna ligger 1 ostra kanten av en platå av lagrade 
bergarter från kambrium-ordovicium - kalksten ovanpå alunskif
fer m m. Platån har bevarats på grund av det skyddade läget 
intill Kilsbergens förkastningsbrant. Jordtäcket utgörs dels 
av ytligt svallad, blockfattig morän, dels av moränlera. 

Kantängen utgör östra kanten av ett större, askdominerat och 
lundartat lövskogsområde. Torrängen utgörs av öppen ängsmark 
med enstaka och mindre grupper av träd och buskar. Båda del
områdena har en påfallande rik flora. I Kantängen märks t ex 
skogsstarr och guckusko, den senare återinplanterad efter att 
förr i Latorpstrakten sannolikt ha haft sina rikaste förekom
ster i länet. I Torrängen hör jordtistel och ormtunga till de 
intressantare arterna. 

Syftet meå reservatbildningen är att bevara områdets vegeta
tion och flora och därmed några för kalkpåverkade områden av 
denna typ representativa, men för länet mycket exklusiva 
naturtyper. 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det 
område som anges på bifogad karta som naturreservat med namnet 
Latorpsängarna. 

RESERVATFÖRESKRIFTER 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrel
sen, med stöd av 8-10 §§naturvårdslagen samt 9 §naturvårds
förordnin~en, att nedan angivna föreskrifter samt bestämmelser 
om naturvardsförvaltningen skall gälla beträffande reservat
området. 

A. Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen angående in
skränknin~ i markägares och annan sakägares rätt att förfoga 
över fast1ghet inom reservatet 

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

l bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets 
topo9rafi eller allmänna karaktär, yt- eller dränerings
förhallanden - som att gräva, spränga schakta dika, dränera 
utfylla, plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning 
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2 anordna upplag 

3 anlägga vägar eller stigar 

4 framdraga mark- eller luftledning 

5 uppföra ny byggnad 

6 utföra avverkning eller röjning 

7 utföra plantering eller sådd av barrträd 

8 inplantera i området främmande växtarter 

9 använda kemiska bekämpningsmedel, växtnäringsämnen eller 
jordförbättringsmedel 

lO anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller där-
med jämförlig anordning 

Nämnda föreskrifter skall ej utgöra hinder för områdets iord
ningsställande och vård enligt fastställd skötselplan. 

Föreskrifterna nedan under C, gällande allmänheten, gäller 
även markägare och innehavare av särskild rätt, i den mån på
gående markanvändning inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående sakäga
res skyldighet att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förplik
tas att tåla att de åtgärder vidtagas inom området, som fram
går av fastställd skötselplan. 

C. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänhe
ten har att iakttaga inom reservatet 

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

1 göra åverkan på markytan 

2 plocka blommor eller eljest genom plockning eller uppgräv
ning skada växtligheten 

3 göra upp eld 
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4 framföra cykel eller motordrivet fordon 

5 parkera annat an på anvisad piats 

6 tälta eller uppställa husvagn 

D. Bestämmelser jämlikt 8 § naturvårdsförordningen om vård 
och förvaltning 

Syftet med vården och förvaltningen är att bibehålla Kant
ängens karaktär av helsluten askskog, dock med ett för 
guckusko optimalt, lövängsartat avsnitt i sydöstra delen. 
Vidare skall inom Torrängen den steppartade torrängsve~eta
tionen bibehållas och om möjligt utökas med avseende pa 
arealen. 

2 Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet 
genom att fastställa bifogade skötselplan daterad 
1985-01-15. Planen skall inom högst fem år omprövas med 
ledning av vunna erfarenheter av vegetationens och florans 
reaktion på skötselåtgärderna. 

3 Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens natur
vårdsverk utfärdade anvisningar. 

4 Naturvårdsförvaltningen skall handhas av skogsvårdsstyrel
sen, i samråd med Örebro biologiska förening. 

5 Vid förvaltningen skall samråd ske med länsstyrelsen i 
fråqor som inte är av ren rutinkaraktär eller som inte är 
reglerade i skötselplanen . 

Besvärshänvisning (Jordbruksdepartementet) enligt bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet 
deltog landhövding Elvy Olsson jämte ledamöterna Olle Ald~n. 
Sören Gunnarsson, David Jonasson, Eric Persson, Kitty Melin, 
Olle Skoog, Sven-Ove Cederstrand, Thorsten Axelson, Erik 
Johansson, Lennart Engström, Lars Berge-Kleber, Eric Carlsson 
och Ake Stenlund. 
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I den slutliga handläggningen deltog även länsråd Ove 
Sundelius, länsassessor Magnus Enhörning, bitr överlantmätare 
Christe;· Höijer, bitr länsarkitekt Olle Karlsson, naturvårds
direktör Ingvar Hallberg, l~nsant1kvarie Olle Lindqvist, samt 

;z·'~' '""'~:::·"''· 
El~son ~ ~~~ 
if Per Olov FUhr 

Bilagor 

Karta 
Sändlista 
Besvärshänvisning 
skötselplan 
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Naturreservatet 

LA TORPSÄNGARNA 

Utdrag av fastighetskarta 
105 40, skala 1 : 10 000 

+++ Gräns för reservatet 

Tillhör länsstyrelsens beslut 
1985-02-15, 
dnr 11.1211-1989-75 
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