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LÄNSSTYRELSEN 
O rebro län 
Planeringsovdelningen 
iiaturvårdoen?leten 

Postadress 

701 86 OREBRO 

lY74- 12- l3 

1'01 ' 1 1 ( ,, . + t .. ' . l' . \ r~ e:n . ..~..~c ... u s;.J.nan:..tJGS ~s~;a 1 

Bildande .:}.Y naturrese!'vatet I:::>c~:eoro 

Reser·.ratetn benii:;min:--: ~o ckeoro na"Curreserva-.:; 

i~om.raun: 

Socken : 

Fasti ~het : Del av Lax~sko~e~ l:llG 

'. 

Lä ~~esbe:-5~:::.·::v::::.r·: Res-e-r vn::et :J..r· beli.i;.;et på no:~ra o:.d~:l aY 
Östra loa:~s~ön, ca 14 lem sydost om :::.axå , invid l i.insv2.;-; 205 
på strt~cl:ar:. :::.e.:-:cl- .Askerzund. . .:::o::J.or::!i!j:-:a kartbladet 09~, 67 . 
Tynedptlnkto'i·:oorö.inaterna :c = G533000 , y = 2A36900

1 
i :::-iket:.:; 

syster.1 2~ 5 ':l Stockhol:n. 

Gränse::· : :aescrvatets gränser redovisas på bit'oc;ade lcorta. 
Reservato;:!!'C:.det delas aY länsTrti:; 205 . Vt:.,so::rr:lde:: L1cC:.r 
inte i rese::-vatet. Gränsen n:ot ös t:r-a Laxsjön utGörs av 
strandlinjen vid normalvattenstå nd. 

Areal : 30 h a varav ca 8 ha r::!Jrrnark och 1,8 ha vat-ten 

Förvaltare: Donänverket 

r.!arkf::·are: : :arlcen äGs av Kun.:;l :.:aj : t och l:=on~1 oc l1 :'öi.~
valtas 3.Y QOT:ii.nverket . 

Ärcndetc ba~dlä3~nin~ : F örs la; oeträffande ombildnir~ o c h 
utviusnin~ av tidi6are'naturmi~~~e respektive donä~xescrvat 
vä cktes l 9G7 av dåva:::'ande statc~u; naturvclrusni.L~'l'ld oc~'l 
aktualiserades 1972 i sa!:lband r.::ed länsstyrelsens öYeroi;~t
li::;a m::~u:::-inve~1terin=:; . 2ft er d.otal~inYcntcri;~:: sor:.~n::-c:::1 
1973 upp.ri..i. t-:-z.des ino!:l läns~t~r:::eise~s naturv.lrdse!'L;et ett 
försla::.; :~lCd a...-:5rä..~sning , :föres::ri:fter och skötselylan. 
Samråd i:'la r skett !:led bl a ao;;-li.n.verket och yt~.;ra~--den har 
in..här::tats .frun l::omnunen, d.or..C:rverket , staten.-, o:_:<~lerk , 
riksantL.:v:n·ieti.::Iå~tet sa:nt statens naturvJ.rd.:nre:·:;:. 

Telefon 

019-136000 

Postgiro 

35168-2 
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:BESLUT R.eg isternur.::;1er : ~ 115 

l974- l2- i.3 

Grund ~~= ~e z!utet 

Inc~ Rocl:cb:' oo::=ildet i'inns e-:t ~~8.rrstråk son u~;c; c::- viixt
plats för ett antal i trakten sällsynta v äxtartcr , ~uvud

sak:l i ,:;en ::1ed västlig utbrednin_~ inon landet . ?.oc1:ebro
kärret u t ~: ö::- i sin tur en av telrika sänJco:r ir.o ... e-tt br-ett 
stra:k av i~t.lvsavlasrin_sa:- , vilka invid b i.rret oilda:' en 
II!arkant C:.~ry. ;:: sant en sa::1linr.:; s::!å dödisc3ropar ::ed 
intrensan t h j·drolos i . 

Syftet ~cd reservatbildninc en ä r att i väsentlic;en ofö::- 
ändrat skick bevara f ra:nför all t nfu.mda avsnitt av om::::·ådet 
sa.'11t a~t '.:li b C.:!C~lla Ro clceoroJcti?:rcns karaktär av oarrs1:o,:; s 
irtr2.!1adc a~t!L:or . 

l'led stöd a·r 7 § naturvårdslacen ( 1964 : 822) för1<;:larar l.i!ns
styrelscn det or.:.rU.de so~.l utni:i.r:.:ts på bifog ade Lx-ta so:n 
naturrcne=vat . Sal'!ltidi::;t upp:1::.ves länsst;yrelsen.o be::Jl t;.t 
1915- 07- 22 8.:::: ~:ende :-ridlys~:.n.c; o.v växtarte:c"!la :::y!' lilja , 
1cloc:~ljm:~ san-!: i.'or1ner av viix-LslS:tet Orcl'1is i..11or: del av 
det nu avs~tta natu:rreservatet . 

Reservatfö::·eskrifter 

För att try.:;ga ändamålet med reservatet :förordr:.as: Hinsst;y-
relsen -:ned stöd av 8- 10 §§ naturv<lrdslagen sa.Dt 7 § natur
vurds~~uncörclsen ( 1964 : 825) a t t n edan an~ i vna föreskrifter 
samt vård- oc h förvaltning soestämmels er skall Gälla betri:i f 
:fande om.:rc!det . 

A. Föreskri f't er jämlikt 8 <S naturvårdsla::;en an-~cY:ldc in
skränkni.n-:; i r:-tz.rkä;:-ares och a:~:aa ca::i.i;;a=es rtitt att i'ör
foga över fasti~he t inon reservat8t . 

Utöver före::;l:rif'ter och förbud i andra l a.car och fö:::·fatt 
r,.i!J.Gar s~:nll förbud gälla att 

l. bedriva tillct eller annan verksa...·1het so.:: föriindrar områ
dets topoc;rafi , yt- eller d:-äncri ng sförhållanden 

2. anordna upplae annat än tillfälliga s å dana för s~;:cGsbru
kets behov 

4. använda o:rråd.ets sa."lkmarker för t ransport av s1cocsproduk
ter 

5 . fra::::.dra :::-.ar::- elle::- luf-!;led!'li:.'\,3 
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9. inplantera f ör området frti~~de växt- elle~ djurar~e= 

10. utföra avverk;'linz elle:c röjr~in.: annat ån i den utst!·ä c l!::
nin_: dc-!; :::ed.:;es i ::'eststti.lld s kötselplan 

11. uppl~ta fis~erätt . 

Dessa :::ö:resJ.:::-i.:'ter skall e j utc;öra hinder fö:~ eri'o:-derli,s 
förbätt:~in.~ eller, efter länss -t~rrelsens till3-';;Qn<i , or.:b;:.-~c";
nad eller r.:i!!d::e flytt ni n.:; av lti1".sv&.J 205 . 

" B. ?örcs::riftc::' ,ii:i.r..li~ct 9 l) !:a:~u;~vilrö.sla -:en a!: ' 'UCilde s.a!::-
ä.ga~es :;::~ .. ldi .. ;!~et att tltla 1risst intr~~~ . 

i.Iarkä.:;o.re o c:'- i::mehavere av sc.:~.::;!-::ild rät t till .,.,.,.l:cn (t e:·: 
J'ak.l..~.,.rc"'d'"' "'·or) f'ö~-ol~ ~-~.,.. ... 'a-'-- .t.itJa a-'--'- de å-'- -:.:.,·den• vi dta-e~ tJ{;'t...- -~ 4.AoV\.. .- ~- --'"-ll~oi.;J U -.1 V . t..U Ut.;. """"'·- ~- - .._, ~ 

inon o :::.r~~.de-';; no.:: fra-;:;ur av till de t ta beslat ::'o-:a.d s:cötsel
plan. 

c. Före s J:rifter ,jämliid 10 ~ naturvJ.rd~la";en ara ve..d all ::Iän
heten ha:: a tt ialctta.P,a i no:::. reGe!'vate ~ . 

Utöver :föreslcrifter och förbud :i e..ncb:'a la~ar och författ 
ningar skall förbud bälla att 

l . göra åverkan på kärr , fastoark eller strömrännor 

2. göra upp eld annat än på särsk:.lt anvisad plats 

3. framföra notordrivet fordon 

4. parkera annat än på särskilt anvisad plats 

5. tälta elle!' ställa upp ~us- eller släpvacn 

6. förtöja båt mer än ett dyg n 

7 . plock a blor:rraor eller eljest g enoo plockninG eller upp
g rävninc skeda växtlig heten 

8 . anbriE.:;a tavla, p laka t , a:fi'isc!1 , slc-yl t , inGkri::t eller 
därned jäm.förlig anordning . 

7 [:.. D. Best!.~::J.::.!e lse'~" .jämlikt :s 
och förval~ ~1i:2 ~ . 

a) Syftet :.wd vå rlien och ::':'ö:·v:::..!.t:1i~ -: en i.ir att ::. ibe:~.::ll::. 
kärrvec etation , :bydroloc:i o c11 landi'or:mer i der as natur-
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li~a ~ill~~~~ci a c n att i ~Jjli~as te mUll OiOe~Llla 
nuvaro.r.de landskap.::;bild k r in;::; de :fr:ln länsv2..:; 205 sy!'lli:;a 
delar!!C. O.Y :tockeb:-ol::irren ~~t ~:::-::n.::; den s,;Li:..' ::>l:a ::s .:; :-~:;;e:: 
i reservatets sydös~ra del . 

b) S1~öts cl~1 [l!'l l.ö.nsstyrelsen ::ieddelar i'öresl::::ifter o :.. vårdiJ:l 
av rese:-vc.tet t; eno::-: att !'a::;~stUllc. bii'OGade s~cötselp1an 

av 1974- l l - 27 . 

c) Rc::.:er,.ro.-!:ct s::all ut:at.i.rb:!:> l cnli5het ned av ataten s 
natu.::-vard~verl: utfärdc.de an.visninca.r . 

d) Sar..r;.d s1mll vid för val tl"'-in,:en fortlöpancic äca :-u..~ wed 
berörda :::rndi_:-;heter och c}:ötselrtld . 

B ·· ' .. · · (Ir l ·• · _.. · db · d "" .... t ) esvc.rs:~.._:: .. .:lsmn.; ,u!1,3 .a J : .. - J Or ru • ..:s c pa::- ~.e:::cn ~.- c 

enlis t i:Jila.:;a . 

Vid den .clutli.:.;a :b.ar!dE:.:Gnin.ce:-.. aY cictta :i.rende , i "\"il::~t 

länsst;;rel::>e.ns styrelse .:at ta;; oeslut , na.r föruto:-:1 :örc
dra,:janden, :örste by:dlinspe::tö~~en Gun..'lar ~alliri , ti"''C!'l lö.~s
r a de-.; Ove Sur..delius , na turvu:!'åsd i rektören In:;var !~o..llbcr5 , 
överlant::-~ii.t a!'en Sverker Jo.e.!l.:i30!'l , 7-f länsa::ki tc:ictcn Olle 
Karlsson. oc~ ::'örs te H !.nsac3ecso::-n !fils HaJ:elier del tc.::; i t . 
I styrelsens beslut har delta,:it landshövdin::::en sU!:lt leda
möterna Olle Ald~n , David Jono..s::;on , Sven Jansson, ~ert 
He~~inc , =iler~h Jiveotic!c , Guctaf Persson , Eri~ Persson , Jo:;d

7
1: Skoog. 

Harald Aronsson 

C,vv-.<M ~t./~ 'J unnar HaCJ..i~,v, 
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Bilaga 

Den som vill överklaga li:insstyrels€!n3 be3lut skall göra det. 
skriftligen genoro besvär hos ~~un;Jl Maj: t . 

B\.:jsvärshandling skall ha komrait in till jCJrdbruksdepartemen
tc:t inom tre veckor från den dag då klaganden fått del av 
beslutet . 

I besvärshandlingen skall .:tng~s länsstyrelsons beslut . Vidare 
bör nngcs vad som yrkae och de omständigheter som åberopas 
till stöd för yrknndtt . 

Klaganden bör i bc~vär3handlingen uppge narru1, yrke, post
adress och telefonnummer . 

Insänds besvärshandlingen med posten sicall det ske med 
be tal t brev adressera. t t i ll : ,Jordbruk~;;Jdepartcmcntet, li'aclc, 
103 20 STOCKHOLM 16 . 

Posta.dre:::s 
701 86 Ö~EBRO 

'J:clofon 
019- 13 60 00 

Postgiro 
351 88- 2 



Sändlista har ej scannats 
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'l'illhör länsstyrelsens beslut 
1974-12-13 

NATURREsERVATET ROCKEBRO 

'.• 
~ · . 

Utdrag av fastighetskartan 094 67 

Skala 1:10 000 

+ + + Gräns för naturreservat 




