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Bildande av naturreservatet Norrbyhammar i Lindesbergs kommun. 

BESLUT 

Det område som utgör del av fastigheten Norrby 2:2 i Lindesbergs kommun, 
och som framgår av bifogat utdrag ur fastighetskartan , skall av skäl, som 
närmare anges i detta beslut, särskilt skyddas och vårdas på grund av dess 
betydelse för kännedomen om landets natur. Länsstyrelsen förklarar därför 
med stöd av 7 §naturvårdslagen ( 1964:822) området som naturreservat. 

Ändamålet med reservatet skall vara att för kännedomen om landets natur i 
väsentligen orört skick bevara ett asprikt barrblandskogsområde med rik 
biologisk mångfald. Reservatet är avsett att utgöra ett område för tillflykt och 
med möjlighet till spridning av arter som trängts tillbaka av modernt 
skogsbruk med korta omloppstider. 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd 
av 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan 
angivna föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall 
gälla beträffande området. 

2.2 Föreskrifter 

A Föreskrifter enJigt 8 §naturvårdslagen angående inskränkning i markägares 
och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

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

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg, bro, stig eller parkeringsplats i annan utsträckning än vad som 

framgår av fastställd skötselplan 
4. dra fram mark- eller luftlednjng 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning 
6. utföra awerkning eller röjning av något slag, så eller plantera skog, samla 

ihop, föra bort eller bränna vindfållen eller andra döda t räd eller träddelar 
annat än vad som framgår av fastställd skötselplan 
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7. uppförajakttom, utföra siktröjningar, uttransportera fållt vilt med 
motorfordon bredare än 1,5 m eller att stödutfodra vilt. 
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Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även markägare 
och innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom 
inte avsevärt försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvärdslagen angående sakägares skyldighet att 
tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de 
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad 
skötselplan. 

C. Föreskrifter enligt l O § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet 

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

l. göra åverkan på markytan 
2. störa djurlivet 
3. plocka blommor, lavar eller svampar eller på annat sätt genom 

plockning eller uppgrävning skada växtligheten. Dock är det tillåtet att 
plocka matsvamp samt bär 

4. utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor 
5. göra upp eld 
6. tälta 
7. framföra motordrivet fordon eller cykla 
8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed järnfOrtig 

anordning 
9, anordna orienteringskontroller eJier snitslade spår 

Utan länsstyrelsens tillstånd skall det vidare vara förbjudet att 
bedriva insamling av insekter eller andra ryggradslösa djur 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om 
naturvårdsförvaltningen 

l. Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få 
utvecklas i huvudsak fritt mot naturskog och kärrens naturstadier. Risken 
för slitage eller annan skada på naturen skall minskas genom åtgärder 
som vägleder besökare inom området. 
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2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 1998.08.10 

3. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet med naturvårdsverkets 
anvisningar ( SIS 03 1522 ). 

4 . Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

I juni 1997 fick skogsvårdstyrelsen in en anmälan om avverkning av en 
nyckelbiotop med mycket höga naturvärden belägen på fastigheten Norrby 
2:2. Markägaren ville avverka c:a 15 hektar. Eftersom skogsvårdsstyrelsen 
inom sina ekonomiska ramar inte hade några möjligheter att stoppa 
avverkningen överlämnades ärendet till länsstyrelsen för ställningstagande. 

Länsstyrelsen initierade därefter inventeringar av svamp- och lavflora i 
området och efter diskussioner med markägaren och fältbesök tillsammans 
med Anders Amell från naturvårdsverket, lämnades klartecken till att 
utföra värdering och förhandling om bildande av naturreservat av ett c:a 
40 ha stort skogsområde beläget öster om Skedviån på Norrbyhammars 
ägor. 

Förhandlingarna slutfördes under maj månad 1998 och innebar att intrång 
utbetalades för 38,5 hektar och att avtal om parkeringsplats och 
stiganslutning tecknades. 

Reservatets benämning: Naturreservatet Norrbyhammar 

Kommun: Lindesberg 

Församling: Fellingsbro 

Fastighet: Norrby 2:2 

Areal: 38,5 ha, varav 36,5 ha blandbarrskog och 2 ,0 ha kärr. 

Avgränsning: Där ån i väster bildar reservatets gräns utgör ån s östra 
strand vid normalvattenläge reservatgräns. 

Markägare: Bötje Dahl, Norrby Bruk 2520, 710 41 Fellingsbro 
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Lägesbeskrivning: 7 km öster om Rockhammar i Lindesbergs kommun. 
Reservatet har tyngdpunktskoordinaterna X= 6600080 Y= 1493500 

Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen 

MOTIV FÖR BESLUTET 

Naturreservatet Norrbyhammar hyser ett för länet ovanligt stort inslag av 
äldre asp av stor betydelse för bevarandet av biologisk mångfald i 
bergslagsskogarna. skogsbeståndet har dessutom i senare tid varit extensivt 
skött och kännetecknas av rik förekomst av lågor av stor betydelse för 
bevarandet av den flora och fauna som kräver lång skoglig kontinuitet och 
som missgynnas av modernt skogsbruk med korta omloppstider. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver ett omfattande 
skydd för att bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom 
bildande av naturreservat eller nationalpark. Områdena har inte den storlek 
eller egenskaper i övrigt att bildandet av nationalpark ansetts motiverat, 
varför området bör avsättas som naturreservat. 

Det är av stor betydelse att direkt mänsklig påverkan på reservatområdet 
minimeras, varför inskränkningar i allemansrätt och skogsbruk är 
nödvändiga. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. I beslutet deltog landshövding 
Gerd Engman jämte ledamöterna Kerstin Hjalmarsson, Sören Larsson, Sven
Ove Cederstrand, Mats Sjöström, Kitty Melin-Strandberg, Annica Eriksson, 
Håkan Blomberg, Maj ny Jonsson, Erik Johansson, Ola Karlsson, Lars-Erik 
Jansson, Lennart Eliasson, Gerhard Olsson och Lars-Axel Nordell. 

I ärendets slutliga handläggning deltog även naturvårdsdirektör Per Olov 
Fiihr, länsassessor Magnus Enhörning samt Sture Marklund, föredragande. 
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Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i 
brevet vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienum
mer. Tala också om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag Ni 
fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. 

Om länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder läns
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet) . 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, tel 
019-19 30 00. 
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Naturreservatet Norrbyhammar 
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Sändlista har ej scannats 



1998.08. 10 

SKÖTSELPLAN FÖR NATURREsERVATET 
NORRBYHA1\1MAR. 

Planen är upprättad inom länsstyrelsen j augusti l998 

Skötselplanen omfattar: 

Allmän beskrivning 

l. Administrativa data 
2. Grund för beslut samt föreskrif1er 
3. Översiktlig beskrivning av be f förhållanden 

P landel 

l . Allmän målsättning 
2. Disp och skötsel av mark och vatten 
3. Anordningar för rekreatio n och friluftsliv 
4. T illsyn 
5. Finansiering av naturvårdsförvaltningen 
6. Karta i skala l :5 000 
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ALLMÄN BESKRIVNING 

l . ADMINISTRATIVA DAT A 

Skyddsform 
Objektnummer 
Beslutsdatum 
Kommun 
Registerområde 
Läge 

Naturreservat 
18 02 08 1 
l 998-09-11 
Lindesberg 
Fellingsbro 
Tolv km nordost Fellingsbro 

2 (6) 

Area 38,5 ha varav 36,5 ha barrblandskog och 2,0 ha 
kärr 

M a rkägare 

N a tu rvårdsf6rvaltare 

Börje Dahl, Norrby Bruk 2520, 71 O 41 
Fellingsbro 
Länsstyre l sen 

2 GRUND FOR BESLUT SAMT FÖRESKRIFTER 

2.1 G •·undcn får beslu tet 

Naturreservatet Norrbyhammar ligger i anslutning till Skedviån strax norr om 
Norrbyhammars gård. Området har en hög bonitet och är bevuxet med 
blandbarrskog med stort inslag av asp. Skogen är i sin vas tra del olikåldrig 
men med de äldre träden över 100 år och de yngre c a 70-90 år. Skogcn ar 
där val sluten, och är under delar av 1900-talet mycket extensivt skött L 
många partier år det gott om lågor av olika åldrar och bavern har fällt en hel 
del asp i ånära lägen. Där har den också grävt ett vidlyftigt gångsystem. 
Epifytfloran är mycket rikt utvecklad på asparna. Fågellivet är rikt. Området 
är värdefullt fcir den flora och fauna som kräver lång skoglig kontinuitet och 
som starkt trängts tillbaka av modernt skogsbruk med korta omloppstider 
Med den höga boniteten bedöms beståndets naturvärde komma att öka 
mycket snabbt. 

Syftet med reservatbildningen är att fo r kännedomen om landets natur bevara 
en asprik barrblandskog med rik biologisk mångfald. Syftet är också att 
anvisa en skötsel av området som främjar den biologiska mångfalden och 
som samtidigt gör det tillgängligt fcir allmänheten. 

För att trygga ändamålet med reservatet forordnar länsstyrelsen med stod av 
8- 10 §§naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsforordningen att nedan angivna 
föreskrifter samt bestämmelser 
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2.2 Föreskr ifter 

A. Föreskri fter en ligt 8 § natu rvårdslagen angående inskränkning i markägares 
och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

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

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och 
landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden. 

2. anordna upplag 
3. anlägga väg, stig eller parkeringsplats annat än i enlighet med fastställd 

skötselplan 
4 . dra fram mark- eller luftledning 
5. uppföra byggnad eller annan anläggning 
6 . utföra awerkning eller röjning av något slag, så eller plantera skog, samla 

ihop, föra bort eller bränna vindfallen eller andra döda träd eller träddelar 
annat än vad som framgår av fastställd skötselplan. 

7. uppföra jakttorn, utföra siktröjningar, uttransportera få ll t vilt med 
motorfordon bredare än l ,5 m, eller att stödutfodra vilt 

Föreskrifter nedan under punkt C. gällande allmanheten, gäller även markägare 
och innehavare av sarskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom 
inte avsevärt försvåras 

B föreskrifter enl igt_9 ..§ naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att 
tåla visst intrång 

Markägare och inncha,·are av sårskild rätt till marken forpliktas tåla att dc 
åtgärder vidtages inom området som framgår av till detta beslut fogad 
skötse lplan. 

C. Föreskrifter enligt l O § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta 
inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud 
gä lla att 

göra åverkan på markytan 
2 störa djurlivet 
3. plocka blommor, lavar eller svampar eller på annat sätt genom 

plockning eller uppgrävning skada växtligheten. Dock skal l det vara 
tillåtet att plocka matsvamp samt bär 

4 utfdra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor 
5. göra upp eld 
6. tälta 
7. framföra motordrivet fordon eller cykla 
8. anbringa tavla, plakat , affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförltg 

anordning 
9. anordna orienteringskontroller ell er snitslade spår 



Utan länsstyrelsens tillstånd skall det vidare vara forbjudet att bedriva 
insamling av insekter ell er andra ryggradslösa djur 

D. Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsför
valtningen 
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l . Syftet med skötseln av reservatet skall vara att låta vegetationen få utveck
las fritt mot naturskog och myrarnas naturstad ier Risken för slitage eller 
annan skada på naturen skall minskas genom åtgardcr som vägleder 
besökare inom området. 

2. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården av reservatet genom att 
fastställa till beslutet fogad skötselplan, daterad 1998.08.1 O 

3. Utmarkning av reservatet skall ske i enlighet med na turvårdsverkets 
anvisningar ( srs 03 1522 ) 

4 . Naturvårdsforvallare är länsstyrelsen 

3. ÖVERSLKTUG BESKRl\'NING AV BEfl\ Tl.l(jA FÖRUALL ·\ 
DEN 

3. 1 Naturfårhå llandcn 

Reservaret urgors av ett skogspani belåget st ra\. t'"l l'l t)m Sked\ tån norr om 

Norrbyhammars gård. Partiet inllll ån har i gamla t1dC1 nyttjats som 
kärrslåtlermarker och skogen har beta ts. Skogsbrukt.?t h<~r varit extcnst\'L 

under de fem senaste decennierna. varför täta. og<~llr<1dc bestånd och b~.·stand 
rika på lågor foreko mmcr allmani Mest speciellt tl1r området är den f(x lanel 
mycket stora föreko msten av aldrc asp i beståodds \ astra del. Den hoga 
luftfuktigheten har lett till att en rik epifYt föreko111 s1 ut vecklats och 
aspsvampfloran ar rik. 

l Skedviån linns en livskraftig bavcrslam som genom ett väl utvecklat 
gångsystem sä tter sin prägel på det ånära landskapet Bavem har oc~så fa llt 
åtskilliga aspar i ånåra lägen och bidragit till att oka lågafrekvensen men 

hotar på relativt kort sikt att helt slå ut gammelasparna inom l 00-200 m från 
ån. Fågellivet ar rikt och bcungelserna för hackspettar ar mycket goda 

3.2 Tillgiinglighet 

Området nås från landsvägen f-cllingsbro - Norrb~· - Norrbyhammar 
Parkering kan ske på P-plats i anslu tning till vagen c a 300m norr om 
Norrbyhammars gård . P-platsen vch sl igen fram tdl ån ligger utanfor 
reservatet och har säkerstäl lt s g~nom en sårskild Ö\crcnskommelse med 
markägaren 
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PLANDEL 

l. ALLMÄNMÅLSÄTTNTNG 

Vegetationen skall få utvecklas fritt mot naturskog och kärrens naturstadier. 
Risken för slitage eller annan skada på naturen ska~l· minskas genom åtgärder 
som vägleder besökare inom området 

2. DlSPOSITrON OCH SKÖTSEL AV MARK OCH VATTEN 

2, l Allmän m:'\lsätlning för mark och vegetationsvård 

Vegetationen inom området skall tillåtas utvecklas fritt mot naturstadier Den 
löpande skötseln ska ll inskränkas till att iordningställa en stig runt området 
och att underhålla den 

2.2 Hävd av området 

Stig röjes vid behLw Vindf'ållen skall lånwas i området men fa kapas eller 
t1 yllas i den utSlfdclntng som behövs for att hålla stigen framkom li g 50-l!l, 
grövre aspar i ånara lagen skall fö rses med nätskydd mot ba,·erfä llning och 
underhåll av natskydden ska ll med 5-årsintcrvall genomföras 

2.3 Jakt 

Jakt förutsättes kunna fortgå som tid igare Anläggande av jakttorn, 
viltu tfodring, röjning av siktgator eller utfo rsling av vilt med motorfordon 
bredare än l , 5 m får dock ej ske. 

3 ANORDNINGAR FÖR REKREATION OCH FRll UFTS UV 

Reservatet ligger ca tOlv km nordost om Fcllingsbro. Området ka n nås från 
landsvägen Fellingsbro - Norrby -Norrbyhammar via en ca l 00 m lång stig 
in till reservatet. 

Upplysningstavlor och reservatmarkeringar skall finnas enligt markering på 
bifogad karta 

P-plats och gångbro over Skedviån skall iordningsUillas liksom en stig mellan 
P-platsen och bron Bron skall byggas med sådan bärighet att en motori serad 
och maximalt l ,5 m bred s k älgdragare kan använda bron. 

Mar'ke rad stigslinga skall vidare u ppratta~ i området 
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4. TILLSYN 

Naturvårdsförvaltaren ansvarar för tillsynen av reservatet. BäverfaUningen i 
området skall följas upp genom rapportering av fällda träd sedan 
uppsättningen eller föregående räkning samt av skadade, med skyddsnät 
försedda aspar. Det ta skall ske i samband med S-års översynen av 
skyddsnäten. 

5. FINANSIERING AV NATURVÅRDSFÖRVALTNfNGEN 

Staten svarar för skötselinsatser bestående av årlig tillsyn omfattande bl a 
underhåll av stigar i form av rensning samt med 5-årsintervall också 
underhåll av skyddsnät mot bäver Årskostnad ca 2000 kronor och vid 
5-årsintervallet c:a 4000 kr 

Staten svarar även fo r iordningstallande av P-plats, gångbro, stig, 
gränsmarkering, uppsättande av skyddsnat mot bäver och uppsättande av 
informationstavlor inklusive materialkostnader c·a 70 000 kronor. 


