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Lä gcsbeskrivnin.g_ ~ Reservatet är oeläget utmed östra Eida.n
av l änsväg 637 , i östra del en a v tätorten Hällabr ottet , på
topografiska lr.artblo.det 105 1 (1 OF öre bro sv) och d::or.omiska kartbladet 105 03 (10F Od Hällabrot tet) . Tyngdpunktskoordinater x=6554700 , y=1467200, i rikets nät (system 2~5 ·;:
1938) .

Gränser : Reservatets gränse r redovisas p~ bifogad urta. . :Je
sammanfaller i söder och norr med gränserna mot angr~nsande
fastigheter . I väster sammanfaller reservatgränsen ~ed östra gränsen fö r vägrättso~rådet för väg 637 , i öster med befintli gt dike , vilket bildar gräns mellan åker och ängsmark.
Areal : 2 , 3 ha
!örval tare: skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren
Markägare: Ytongbolagen .
Ärendet-s handläggning : örebro läns botaniska sälle.kap he:oställde 1971 om skydd ~ö r detta samt ett likarta t o~råde ,
vid Södra !Joss by . Områdena. inv~nterades 1972 inom ramen för
naturinv enteringen a -.r Kurola kommun . Efter kontakt och överells
kommelse med markägaren vid No rra Moss by utarbetades skötselplaner ·år 1974 , vilka sa~a år behandlades i s köt selrådet.
skötselplanerna har tillsa~ans med förslag till avgränsningar och föreskrifte r remissbehandlats under 1975 av ~ark
ägare, komnun , sökanden, sko gs vårdss tyrelsen , landsanti kvar ien , riksantikvarieämbetet , vägförval tningen , Kumla biologiska förePing sa~t naturvårds v er ke t . Beslut o~ ~ridlysning
av natur.ninnet Södra ;1Iossby fattades 1975- 11 - 28 . Naturvirdsv erket har 1976- 02-1 2 t i llsty rkt att Norra ~~ros s by a vs ä ttes
som na t urres ervat .
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Området utgörs av en mot öster obetydligt sluttande och
öppen , torr ti.ngsrr.ar k . Det tunna jord t äc ket a\·
morän är endast några decimeter djupt och vilar på ber ggrund av ordovicisk kalksten. Områden av de nna typ har i
stor utsträc kni ng exploaterats , i första hand för kal1cstensbrytning , var~ör bara några få rester återstår i länet.
öv e rv ~ 0 ande

Inom området finns alla övergångar mellan helt öppen torräng , buskrik sådan samt nästan helt slutna, lundartade lövdungar . Oxel spelar en framträdande roll i trädskiktet,
getapel i buskskiktet . Fältskiktets stäppartade vegetati on
hyser ~tt stort antal ovanliga växtarter .
Området präglas också av ett stort antal. övertorvade, röseliknande stensättningar , vilka utgör fornlämningar . Dessa
ingår i d e två registrerade gravfält (fornlä~ning nr 22 och
48 i Kurnla socken) vilka ligger inom området. Hela området
utgör därmed fast fornlämning och är skyddat enligt fornminneslagen (1942 : 350). Dessutom finns här andra rösen som
utgör spår av senare tiders markutnyttjande.
I den fysiska riksplaneringens programskede har, på kommu-

nens initiativ, området tagits upp som riksobjekt för den
vetenskapli gt kulturella naturvården :ned förslag o:n säkerställande som naturreservat .
Syftet med bildandet av res ervatet är att för forskning och
naturupplevelse skydda och vårda ett kalkpåverkat kulturmarksområde med huvudsakligen stäppartad vegetation och a~t
r ik flora.
Med stöd av 7 §naturvårdslagen (1964 :822) förklarar läP~
s tyr elsen det område som ut:närkts på bifogade karta som
naturreservat .

-Reservatföreskrifter
- - - -- - -- - -- För att trygga ändamålet med reservatet ~örordnar länss tyr elsen med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen sant 8 § naturvårdsk~~görelsen (1974:1028) att nedan angivna föreskrifter
samt vård- och förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
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Före3krif t.;:y· :iE.m lilct 8 ~ na~urv;.-....dsl:J.~<:cl ?.ll~:i.e!!:l~ 1r-i ~-~.,..~--..:~ur~...., ,,c:-l n.tltl~.ln sa~:~ ~ ·9.r-es rt:~:~~ a~t; .J.... :.;.~ 
fo~'l över fc:.;::;t.:._ r-··let ino:. !'Cf>•.:r-ra<;et
A.

sk~L:nl .:ni4~r

Utöv er fö reskrifter och förbud i andra lagar och för~att
ni ngar - t ex den ovan nännda fornminneslagen - skall förbud ;_::.illa a~t
1 o bedri va täkt ell er annan verksamhet som förändrar områd ets topo3rafi 9llcr allmänna karaktär , y t - eller dr1-

nerings förhällan<'l.en , som att gr äva , spränga., schakta ,
dika , dränera, utt'ylla , plöja eller utföra annan me'ti:anisk 1narlcbearbetnine
2 . anordna upplag

3. anlägga vägar eller stigar
4. frandraga mark- eller luftledning

5. anbringa tavla , plaka t, affisch , skyl t , imkrift eller
därmed j ämfö~lig anordning

6 . uppföra ny byggnad
7. använda kemiska bekä.'llpninesmedel , växtnäringsämnen eller
jordförbä t tringsmede l
8 . inplantera i området främmande växtarter

9. utföra avverkning eller röjning
10 . upplåta mark för tältning eller uppställning av hus-

ell e~

s läpvagn eller motorfordon
Nämnda föreskrifter skall ej utgöra hinder för områ dets iordningställande och vård enligt fastställd skötselplan.
Föreskrifterna nedan under c, gällanrle allm än~eten , gäller
även markägare och innehavare av särskild rätt , i den ~ån
pågående markanvänrlning därigenom inte avsevär~ försv åras .
B. Föreskrifter jä'lllikt 9 § naturvårdslagen an5ående sakägar es skvldi!!!'let att; tal.'l. vis:3t intran1;
Markägare och innehavare av särskild rätt till ma r ~:en förplikta s att t å l a att de ~tsärder vidtages inom området , som
framgå r av fastställd skötselplan.
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c. J'örcskri!'ter fi"'!lik:t 10 ~ naturvårdsla.Pje n c-::1 vad allmänhet en bar att iaKttara ir.c::1 reser\·~ "te "t
Utöver för".:!s'l~if "er och fÖL''ou.i i and:-a lagar och i'örfa t
ningar skall förbud gälla att

r..-

1. göra åverkan på markytan
2 . plocka blommor eller eljest genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
3. göra upp eld
4 . framföra cykel eller motordrivet fordon utanför vägen
eller parkeringsplatsen

5. parkera annat än på anvisad plats
6 . tälta eller uppställa husvagn

D. Bestä~melser 5ä~likt 8 § naturvårdsk~ngörelsen om vård
och förval tining
1. Syftet med vården och förvaltningen är att bibehålla de
öppnare delarnas karaktär av stäppartad torräng med en
artrik flora sant att i övrigt bibeh~lla oxel och getapel
som karaktärsarter för området .
2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att fastställa bifogade skötselplan daterad
1976- 02 - 20 . Planen skall inom högst 5 år omprövas med
l edning av vunna erfarenheter om vegetationens och flo rans r eaktion på skötsel:ltgärderna .

3. Reservat e t skall utmärkas

i enlighet med av state ns naturvårdsverk utfärdade anvisningar.

4. Reservatet skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i samr åd med markägaren .

5. Vid förvaltningen skall

sa~råd ske även med länsstyrelsen ,
läne ts sk0tselråd , naturv~rdsverket , ri~santikvarieänbet et
samt Örebro läns botanis}:a sällskap .

BESLUT

LÄN SSTYRELSEN
Ore bro lö n

1976- 03- 19

Pla neringsavdelningen

5
1 1 • 111-1 53 4- 71

Naturvårdsenhete n
Vid d en s lutliga ha:ldläggnint;e!l av de t t a äre!lde , i vilke"G
l änsstyrelsens styrelse fattat beslu t , har förutom f öredraganden , förste byråinspektören Gunnar Ra l l~n , även tf länsr ådet lr:F;var :Srlandsson, förste lä!lsa.ss'::!ss orn ;1ils T-l~kqlie:-~
l änsarkitekten Ber1nert Johnsso:1 , naturvårdsdirektören Ingvar
Ha llbe r g , överlant!:lätaren Håkan Zetter.berg och byrådirektören
Per Olov Pli.:1.!' del ta;:;i t. I styrelsens beslut har del tagj. ~
l a nds h övdingen sam t ledam öte r na Ro l f Vinthagen , Oll e Alden ,
David Jo nasson , Sv en J ans son, Leif Hols , Eiler th Jiv ebäck ,
Gustaf Persson, ~rik Persson och Olle Skoo g .

Besvärshä nvi s ning; ( j ordbruksde parteme ntet) enligt bilaga .
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\jD.nnar Ha llin

Bil agor
Karta
Besvärshänvisning
Utsändningslista
Skö t selplan
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Ti l l hö r länss~yre l s ens teslut
1976- 0)- 13, ~!r 11. 111- :534- 71

··:ara.; a \· -~s.st i ;he~s 1 :<.::-t:.>.n
sJ~al~ l : 12 000 , blad 105 03
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DESV ÄRS IIÄ lNISNING

Naturvt~d s c~~cten

Den som vill överklaga l änsstyr elsens beslut skall .::;öra
det skri:ftli.::;en Genoo besvär hos regerineen.
Besvärshandline skall ha ko~it in till jordbru}:odcpartementet ino1:1 tre veckor .från den dae; då klaganden f5.tt del
av beslutet .
skall a.nGeS länsstyrelsens beslut.
Vidare bör ar~ es vad som yrkas och de omständi0heter
som å beropas till stöd för yrkande t.
I

be~vä.rsha.ndlinsen

Kl aganden bör i besvärshandlingen uppge namn , yrke , postadres s och telefo nnummer e
I neänds beovärshandlingen med posten s kall det ske med
betalt brev adresserat till : Jordbr~~sdepartementet,
Fack , 103 ' 20 STOCK~OLM 16 .

Postodress

Telefon

701 86 OREBRO

019-13 6000

Postgiro
351 88.2

Sändlista har ej scannats

