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Bildande av naturreservatet stenbäcken i Örebro
kommu n
BESLUT
Det område som utgöres av fastigheten stenbäcken
1:2 i Örebro kommun och som framgår av bifogade ut drag ur fastighetskartan skall av skäl som närmare
framgår av detta beslut särskilt skyddas och vårdas
på grund av sin betydelse för kännedomen om landets
natur . Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av
7 §naturvårdslagen (SFS 1974 : 1025) området somnaturreservat .
Naturreservatets namn skall vara stenbäckens naturreservat.
Ändamålet med reservatet skall vara att i väsentligen oförändrat skick bevara markerna till en tidigare skogs- och jordbruksgård som används som friluftsgård och naturskola. Odlingslandskapets biologiska värden skall därvid tas tillvara och i viss
mån åter s kapas samtidigt som förutsättningarna för
friluftslivet förbättras.
Reservatföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar
länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ naturvård slagen
samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna
föreskrifter samt bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla beträffande området.
A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och annan sakägares
rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
l - bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- eller dräneringsförhål l anden
2 - anordna upplag annat än tiD.. f,äl)..ig~ för jordoch skogsbrukets behov
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anlägga ny väg

4 - anlägga ny mark- eller luftledning
5 - uppföra ny byggnad
6

utföra avverkning eller röjning i annan utsträckning än som framgår av bifogade skötselplan

7 - använda kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen
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 § naturvårdslagen 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
skötselpl an.
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad
allmänheten har att iaktta inom reservatet
l - plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
2 - medföra okopplad hund
3

göra upp eld annat än på anvisad plats

4 - tälta eller ställa upp husvagn annat än på anvisad plats
5 - föra eller ställa upp motordrivet fordon annat
än på särskilt anvisade vägar och platser
6 - färdas inom området med motorbåt
7 - rida
8 - anbringa tavla, plakat, affisch 1 skylt, inskrift eller därmed järnförlig anordning
9 - på ett störande sätt använda radioapparat,
bandspelare eller dylikt.
D. Föreskrifter med stöd av 9

§

naturvårdsförord-

ningen rörande naturvårdsförvaltningen
Lstl8
9012
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l. Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården
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av reservatet genom att fastställa bifogad
skötselplan.
2. Naturvårdsförvaltare är Stiftelsen för fritidsområden i Örebro län .
3. Naturvårdsförvaltaren skall samråda med länsstyrelsen i frågor som inte regleras i skötselplanen och inte är av ren rutinkaraktär.
4. Utmärkning av reservatet skall ske i enlighet
med naturvårdsverkets anvisningar {SIS 03 1522).
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Ärendets beredning
Bildande av naturreservatet stenbäcken initierades
under år 1992 av stiftelsen Fritidsområden i Örebro
län som sedan ett antal år äger och driver friluftsgården stenbäcken och som då hade fått möjlig het att förvärva vissa strandområden med bl a badplatsen vid Lillsjön .
Efter yttrande av länsstyrelsen har Statens Naturvårdsverk i januari 1993 beslutat att lämna bidrag
till det nu aktuella förvärvet av mark under förut sättning att stiftelsens hela markområde vid stenbäcken avsätts som naturreservat och att stiftelsen
tar det ekonomiska ansvaret för naturvårdsförvalt ningen.
stiftelsen har därefter fullföljt förvärvet och har
sökt om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering. Den förrättningen är nu avslutad och hela området ingår nu i fastigheten stenbäcken 1:2 .
Förslag till föreskrifter , skötselplan m m har i
mars 1993 utsänts på remiss till statens Naturvårdsverk, Örebro kommun, skogsvårdsstyrelsen och
ett anta l föreningar. Remissinstanserna har ti l lstyrkt reservatsbildning eller avstått från att
yttra sig.
Beskrivning av området
Gården stenbäcken och Lillsjön ligger uppe på krönet av Kilsbergsförkastningen. Dalgången där Lillsjöbäcken rinner fram är relativt djupt nedskuren i
förkastningskrönet, varför höjden över havet här
inte är så stor som i trakten i övrigt.

l.sf 18

051.0012

Gården stenbäcken är en typisk gammal lidodling på
sydsluttningen av en mindre bergs- och moränhöjd.
Jordmånen i området är betydligt rikare än i Kilsbergen i stort och i de gamla slåtter- och betesmarkerna finns här en relativt rik flora som är
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lövträdsdominerad med stort inslag av ädellövträd,
bl a lind. En del av åkrarna brukas som vall och en
del av betesmarkerna är fortfarande betade.
Lillsjön är en näringsfattig sjö med ovanligt hög
vattenkvalite och med notblomster som karaktärsväxt. En stor del av sjöns stränder består av
klipp - och sandstränder. Sjön har tidigare varit
reglerad till förmån för en omfattande hytt- och
kvarnverksamhet längre ned efter bäcken. Dammen
finns kvar men sjön relgeras inte längre aktivt.
Lillsjöbäcken är inom området helt opåverkad av
dikningar och andra ingrepp och innehåller både
lugnvatten och forssträckor av olika branthet.
skogsmarken mellan bäcken och vägen består av yngre
skog i åldern 20 - 30 år och har för närvarande inga
speciella naturvärden. Detsamma gäller om en del av
det förvärvade skogsområdet sydväst om Lillsjön.
Faktauppgifter om reservatet
Namn

Naturreservatet Stenbäcken

Kommun

Örebro

Socken

Kvistbro

Area

41,6 ha därav 7 ha vattenområde

Fastigbet

stenbäcken 1 : 2

Markägare

stiftelsen för fritidsområden
i Örebro län

Kartblad

Topografiska kartan 10 E:SO
Ekonomiska
"
104:37

Koordinater

x = 65681, y = 14386

Lägesbeskrivning

Ca 11 km NV Fjugesta

Gräns

Gränsen för fastigheten stenbäcken 1:2 både på land och i
Lillsjön

Naturvårdsförvaltare

stiftelsen för fritidsområden
i Örebro län

-

MOTIV FÖR BESLUTET
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I olika sammanhang har länsstyrelsen bedömt Stenbäcken- Lillsjöområdet som ett område av länsintresse både från naturvårds- och friluftssynpunkt. Vid
den planering som resulterat i naturvårdsverkets
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urval av riksintressen för naturvården har ett
stort antal områden av både riks-, läns- och lokala
intressen i östra delen av Kilsbergen kommit att
sammanläggas till ett stort riksintresseområde.
Stenbäcken-Lillsjöområdet utgör en av "värdekärnorna" i detta stora riksintresseområde.
stenbäcken är en viktig utgångspunkt och knutpunkt
för friluftslivet i Kilsbergen. Dess värde framgår
av att i den första omgången av fysisk riksplanering var Kilsbergen upptagna som ett område av riksintrsse även för friluftslivet. Numera betraktas
Kilsbergen som ett starkt regionalt intresse för
friluftslivet.
Kulturlandskapet vid gården stenbäcken har betydande naturvärden trots att den traditionella hävden
sedan länge har upphört. De röjningar som företagits och det bete som återinförts under senare år
har visat att en stor del av det botaniska värdet
går att återskapa.
För att säkerställa en fortsatt positiv utveckling
både för odlingslandskapet och friluftslivet är det
väl motiverat att avsätta området som naturreservat
och därigenom kunna aktivt styra och anpassa såväl
allemansrätten som skogsbruket.
I den slutliga handläggningen av detta ärende i
vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har
förutom föredragande deltagit länsråd Lars Östring,
miljövårdsdirektör Thorsten Blomquist, bitr länsarkitekt Olle Karlsson, länsantikvarie Olle Lindqvist, länsassesor Magnus Enhörning och bitr överlantmätare Bo Bergström. I styrelsens beslut deltog
landshövdingen och ledamöterna Sören Gunnarsson,
Raul Björk, Mats Sjöström, Arne Gren, Göran stålberg, Erik Johansson, Ola Karlsson, Kay Skogström
sam~ suppleanterna Ingemar Karlsson, Inger LundbefgA,Sonja Cederlöf, Gudrun Norberg och Arild
Wanch . /;,
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. skötselplan
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