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Degerfors köping 
693 00 DEGERFORS

Bildande av naturreservat vid Lidetorpsmon , Degerfor s köping 

Degerfors köping har i egenskap av ägar e till fastigheterna Liden 
1:2, Lidetarp 1:5 och Norra Billinge 1:3 hos länsstyrelsen hemställt 
att ett område på fastigheterna inom den s k Lidetorpsmon, skall 
förklaras som naturreservat . 

Med stöd av 7 § naturvårdslagen och efter hörande av statens natur-
vårdsverk förklarar länsstyrelsen det ovan angivna området vid Li-
detorpsmon som naturreservat. Reservatets gräns finns angivet på en 
till ärendet hörande karta i skala 1:10000 . 

Syftet med reservatet är att för fromtida forskning skydda och be-
vara ett från vetenskaplig synpunkt värdefUllt åspo.rti, samt att 
genom lämpliga åtgärder bereda en större allmänhet möjlighet att 
uppleva ett storslaget naturområde och därigenom Öka förståelsen fö1 
svensk natur . 

A Reservatföreskrifter anv,ående fÖrfogandet över fastighet erna 

Det är förbjudet 

att spränga, schructa, gräva eller bedriva täkt i någon form 
att anordna upplag annat än tillfälliga upplag för skogsprodukter 
att anlägga vägar, parkeringsplatser och stigar utöver vad som 

framgår av fastställd skötselplan 
att framdr aga markledning 
att uppföra byp.gnad 
att utföra avverkning eller röjnine i ~nPn utsträckning än vad 

som framgår av festställd skötselplan 

B Reservatföreskrifter gällande allmänheten 

Det är förbjudet 

att förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning 
att tälta eller uppställa husvagn 
att uppgöra eld annat än på härför anvisade platser 
att framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på härför 

avsedda vägar 
att parkera annat än på därför iordningställda platser 
att med plåt, glas, plast, papper, avfall eller på annat sätt 

skräpa ned inom reservat et . 
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Härutöver erinras om vissa allmänt gällande bestämmelser såsom 
förbud mot 

ntt olovli ngen av växande träd taga ~re n eller ris eller på annat 
sätt skada växande träd (12 knp 2 § andra stycket , br ottsbRlken) 

att olovli Ben döda, j aga , f ånr,a eller skedn djur , bo1tföra ägg eller 
bo 

att årligen under tiden 1.3 - 20 . 8 släppa lös hund i mark där 
villebråd finns. Under annan tid av året skall hund hållas 
under sådan tillsyn som erfordr~s för f'.tt förcbyr,r;a. att den 
je._;ar villel,r ii.d ( 9 § jakt stad,ean) 

att inom Örebro l än· borttar,a eller skada bl a växtarten mosippa. 

Samtidigt fAstställer l änsstyrelsen bifor;ade förslag till skötsel-
pleJl för naturreservetet Lidetorpsmon . 

På l änsstyrelsens vägner 

Ove Sundelius 

Magnus Enhörnine 

Bile-ra 
Försleg ti l l skötselplan för naturreservatet Lidetorpsmon 

BAn 

Bestyrkes på tjänstens vienar 
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