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Bildande av naturreservatet Ha.'IL"T!armossen 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrel sen 
det omrade som utmärkts på bif06ade karta som naturreserva t 

Grund for beslutet 

Hammarmossen är en allsidigt välvd hög1nosse med rik t ut
bildade gölkomplex. Den bar från vetenskapliG synpurL~t 

bedömts vara en av landets nest skyddsvärda f.los sar·. 

Syftet n ed reservatet 

Syftet med. reservatet är att säkerställa mossen :not va:::-je 
form av exploateri ng eller annan påverkan. 

Fastigheter, socken och konunun 

Reservatet omfattar delar av fastigheterna n~llefors 9 :1 
i Hällef ors socken och saxhyttan med Jeppetorp 1:374 ocn 
1:401 i Grythyttans socken samt hela fastigheten Sa~1ytta~ 
med Jeppetorp l: 118 i Grythyttans socken, all t i riiillefo:::-s 
kommun. 

Lägesbeskrivning 

Reservatet är beläget ca 2 k~ söder om Hällefors tätort 
inom ekonomiska kartbladet 11455 med tyngdpu:::-... :-;:tslwordina
terna x = 6627500i y = 1426400 i rikets system 2~5 W 
Stockholm. 

Areal 

Reservatet omfattar en total areal av ca 154 ha varav den 
helt övervägande delen utgöres av myrmark med gölar. 

Initiativtagare 

Initiativet till bildande av naturreservat har tagits av 
länsstyrelsen. 

Te lefon 

019 - 136POO 

Postgiro 
351 88- 2 
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lilarkäcare 

AGare till mark inom reservatet är Billerud international 
AB ~W:illefors 9 : l och saxhyttan med Jeppetorp l : 401) , 
Hällefors nrukshundsklubb ( Sa>~~yttan med Jeppetorp 1 :118) 
och syskonen Ebba r.raria Andersson, Beda Sofia Kod: och Li sa 
Linnea Olsson ~Saxhyttan med Jeppetorp 1 : 574) . 

Ärendets handläggning 

På länsstyrelsens uppdrag har genomfört s inYenterin(;ar av 
Hammarmossens naturförhållanden. I ärendet har yttrande in
hämtats :friln Kungl Vetenskapsakademiens naturvårdsl-::o.!:.!:Ji t te , 
statens naturvårdsverk och Hällefors kom.r:lUu. !.:arl~ti{;arna 
har lämnat medgivande till att naturreservat bildas . 

Reservatföreskrifter 

.l!'ör att trylma ändamålet med reservatet forordnar länssty
relsen ned stöd av 8 - lO §§ naturvårdslagen att nedan angi 
na föreskrifter skall gälla beträffande området. 

Det är förbjudet att 

l. spränga , schakta, gräva , dika eller bedriva täkt i någon 
form 

2. anordna upplag eller utföra fyllning av något slag 

3. anlä~ga vägar 

4. framdraga mark- eller luftledning 

5. uppföra byggnad 

6. använda kemiska bekämpningsmedel elle r tillföra växt
närinGSälili1en 

7. utföra avverlcning eller röjning med undanteg för sådana 
åtgärder som erfordras för underhäll av befintlica 
kraftledningsgator 

8 . upplåta fiskerätt eller vidtaga fiskevårdsåtgärder av 
något slag 

9. inplantera i området främmande växt - eller djurarter. 
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B._För~s~rif1eE ~n1i&t_9_~_n~t~ITxärd~l~g~n_anG~c~d~ iöE
~a_!tar~s_r~t~ ~t~ ~i~t~e~ iit.c;.iirde~_för_a~t_til_!,s~d.2_r;~ 
ändanålat ~cd reservatet . 

Ued stöd av 9 § naturvårdslagen forpliktigas markäc,;are och 
innehavare av särskild rätt till marken att tåla att 

1. reservaterlinserna ut:närkes i enliehet med statens natur
värdsverks anvisningar 

2. vetenskapliga undersökni!'lgar får utforas efter tillstånd 
av l äncstyrclsen 

~._For~s~r!f!eE ~nli~t_lO 1 EatuEvårds_!a~eE ~äll~n~c_a}l~liE 
heten. 

Det är förbjudet att 

l. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

2. fälla, bryta kvistar ~ller på annat sätt skada levande 
eller döda träd och buskar eller att skada veectatio~en 
i övrigt , t ex genom blon:plockning eller UPPGI'ävni:1.:; av 
växter 

3. medvetet störa djurl ivet 

4. fiska 

5. tälta 

6. göra upp eld 

7 . framöra r.to torfordon , även terräncgående fordon . 

l . Syftet med vården och förvaltningen skall vara att reser~ 

vatomrädets natur skall få utvecklas helt .fritt från 
varje form av påverkan. 

2. Reservatets gränser skall utmärkas i enlighet ~cd 
statens naturvårdsverks anvisningar. 

3. Heservatet skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i 
samråd med markägarna. 

Den som vill överklaga länsstyrelsens beslut skall ;:;öra det 
skriftligen genom besvär hos Kungl r.Iaj : t . 

Besvärshandling skall ha kommit in till jordbrw~sdcparte
mentet inom tre veckor från den dag dä klaganden fi:!tt del 
av beslutet . 
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I bcsvärshandlill6en skall anges länsstyrelocno beslut . 
Vidare bör aJ1GCS vad som yrkas och dc omständiGheter som 
åberopas till stöd för yrkandet . 

Klaganden bör i besvärshandlin&cn uppge namn , yrke , post
adress och telefonnummer . 

Insänds besvtirshandlineen r:J.ed posten s!call det ske med 
betalt brev adresserat till : JorctbruJ~sdepartementet , Fack , 
103 20 STO<.;KHOLf.I 16 . 

Länsstyrelsens styrelse har 197~-09-15 fattat principbeslut 
om att onrådet sl~all avsättas so!':l naturreservat . 

l den slutliga handläggningen av detta ärende , i vilket 
landshövainccn beslutat ocb byrådirektören Per ulov Fuhr 
varit föredragande , har ä ven länsr1det Ove ;:>undelius, 
naturvårdsdirektören Ing~ar Hallberg, förste länsassessorn 
Nils Hakelier samt !:>yrU.direktörcrna Olle Karlsson och 
Stig L.andin deltagit . 

" r-"' e-/._ ~, et::::. '-· ...-V? ....c.-· .. .... 

Harald Aronsson 

Per Olov Ftihr 

BH 



Sändlista har ej scannats 
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Utdrag ur Ek 114 55 

Skala 1:10 000 

Gräns för naturreser
vatet 
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