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BILDANDE AV NATURRESERVATET BLÄNKABACKEN I
ÖREBRO KOMMUN
BESLUT
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklarar Örebro kommun det område som
utmärkts på bifogad karta, som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som
framgår av bifogad karta och med de gränser som slutligen utmärks i fält.
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) fastställer Örebro kommun bifogad skötselplan med mål, riktlinjer och
åtgärder för reservatets skötsel och förvaltning.
I enlighet med 2 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
(1998:1252) ska Örebro kommun vara förvaltare av naturreservatet.

UPPGIFTER OM NATURRESERVATET
Reservatets namn:

Naturreservatet Blänkabacken

Kommun:

Örebro

Län:

Örebro

Lägesbeskrivning:

ca 3 km sydost om Örebro centrum, ca 1 km söder om
Hjälmarsbergs gård, söder om väg 207.

Församling/Socken:

Almby församling

Terrängkarta:

10F SV Örebro

Fastighetskarta:

10F 4e

Naturgeografisk region:

24. Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar och
sjöbäcken

Kulturgeografisk region: 12. Mälardalens odlingsbygder
Area:

69,7 ha

Fastigheter och ägare:

Almby , 12:37, 12:39, 12:113, 12:114, 12:137, 12:152,
12:154 och 12:164, ägare Örebro kommun

Förvaltare:

Örebro kommun, Stadsbyggnad

Tillsynsmyndighet

Örebro kommun, Miljönämnden
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SYFTE
Syftet med Naturreservatet Blänkabacken är att långsiktigt säkerställa och utveckla
ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga natur-, kultur- och
friluftsvärden. Området ska präglas av lövdominerad naturskogsartad skog med
inslag av ädellöv och med talldominerad skog på torrare mark. Skötseln ska inriktas
på att öka de biologiska värdena knutna till lövträd. Det ska finnas ett stort inslag av
gamla grova träd och död ved. I området ska det finnas säkra och upplevelserika
stigstråk och rastplatser för besökare.

SKÄL FÖR BESLUTET
Skyddet av Naturreservatet Blänkabacken är en viktig del av arbetet för att
uppnå Örebro kommuns miljömål Levande skogar och målen i program för
Örebro grönstruktur.
Naturreservatet ligger öster om Örebro tätort och nära Ekeby-Almby och är redan
idag ett populärt strövområde för allmänheten. Busshållplats för länstrafiken finns i
områdets norra utkant. Genom skogen löper flera stigar och mindre vägstråk. Här
finns också en rastplats med vacker utsikt över Örebro.
I Naturreservatet Blänkabacken finns en lövrik skog med björk, asp och ett stort
inslag av ädla lövträd, såsom hassel, ek och ask. Största delen av området ligger på
gammal kulturmark, och man kan se rester från den tiden i form av odlingsrösen,
stengärdesgårdar, gamla brukningsvägar och enstaka stora gamla träd. Efter att
kulturmarkerna övergivits har de planterats eller vuxit igen med främst gran. Genom
att ta bort det mesta av granen och gynna lövträden kommer en lövskog att utvecklas.
Gammal, välvuxen och lövrik skog med gott om död ved är en brist i dagens
landskap och mycket värdefull för en mängd fåglar, lavar, mossor och svampar.
Kulturlämningarna i området kommer att vårdas. Ovanför förkastningsbranten finns
talldominerade skogsbestånd med gräs- och risvegetation i fältskiktet.
I området finns redan stora biologiska värden, som snabbt kommer att utvecklas.
Bland de arter som på senare tid har observerats i området kan nämnas signalarter
(arter som visar på höga naturvärden) som vätteros, trubbfjädermossa, skogshakmossa och platt fjädermossa. Dessutom finns värdefulla och mindre vanliga arter
som stjärtmes, spillkråka, lungört, hässlebrodd, krusig ulota och skriftlav. I området
finns också en rik kärlväxtflora. På våren är blomningen rik av bland annat blåsippa
och lungört.
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RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Örebro kommun med stöd av 7
kap 5,6 och 30 §§ miljöbalken om nedan angivna föreskrifter.
A. Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att
förfoga över mark- och vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1. spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form
2. anlägga nya vägar, stigar och rastplatser annat än de som anges i fastställd
skötselplan
3. framdraga mark- eller luftledningar
4. uppföra helt ny byggnad eller annan fast anläggning annat än för pedagogiska
syften eller rekreation
5. införa för trakten främmande växt- eller djurart
6. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
7. använda kemiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen
8. utföra avverkning, röjning eller annan skoglig åtgärd
Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel.
2. Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för drift och underhåll av befintliga
byggnader, vägar, stigar, kablar, ledningar och andra anläggningar. Planerade
åtgärder som påverkar omgivande mark eller vegetation utanför det närmaste
anläggningsområdet får utföras först efter samråd med förvaltaren av
naturreservatet. I akuta fall (t.ex. strömavbrott eller vattenläcka) kan samråd ske i
efterhand.
3. Stigar får dras om och rastplatser anläggas i naturreservatet om det inte
motverkar syftet med beslutet.
Föreskrifterna enligt 7 kap 5§ miljöbalken träder i kraft 2010-07-15.

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna förpliktas tåla de åtgärder som
behövs för områdets vård och skötsel.

C. Ordningsföreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken
Utöver vad som annars gäller är det för allmänheten förbjudet att:
1. förstöra eller skada fast naturföremål
2. medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
3. göra upp eld annat än på anvisad plats
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ställa upp husvagn utan tillstånd från förvaltaren av naturreservatet
framföra motorfordon
parkera annat än på anvisad plats
rida annat än på anvisade stigar/vägar/områden
sätta upp skylt eller liknande anordning annat än tillfälligt.

Undantag från reservatsföreskrifterna:
1. Motorfordon får användas av personer med rörelsenedsättning
2. Fast anordningar ex. orienteringskontoller eller snitslade spår kan anordnas efter
samråd med förvaltaren av naturreservatet
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller ordningsföreskrifterna omedelbart efter att de
trätt i kraft, även om de överklagas.
Ordningsföreskrifterna enligt 7 kap 30§ miljöbalken träder i kraft den 2010-07-15.

ÄRENDETS BEREDNING
Området inventerades 1995 med avseende på skogliga naturvärden av Lars Löfgren,
på uppdrag av Örebro kommun. En stor del av området finns beskrivet tillsammans
med andra i rapporten ”Örebros kommunägda skogar, naturinventering – skötselråd”
(område 16-18). Lars Löfgren hittade flera signalarter och naturvärdearter i området.
Han rekommenderar att en stor del av området får utvecklas fritt, att en del granplanteringar avvecklas, att kulturlämningar vårdas och att friluftslivet gynnas genom
vård av stigar och rastplats.
Blänkabacken ingår som ett område med höga värden i Örebro kommuns
grönstrukturprogram.
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KOMMUNENS BEDÖMNING
Örebro kommun bedömer att ett naturreservat i det aktuella området är förenligt med
kommunens översiktsplan och med hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap
miljöbalken.
Örebro kommun finner vid en vägning mellan enskilda och allmänna intressen i
enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken att det för att skydda och bevara ovanstående
natur-, kultur- och friluftsvärden finns skäl att besluta om att bilda ett naturreservat i
området samt att förordna om föreskrifter för att skydda området samt att fastställa
en skötselplan
Beslut i detta ärende har fattats av kommunfullmäktige.

Bilagor
1. Gränser för Naturreservatet Blänkabacken

Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen enligt 19 kap 1§ Miljöbalken.
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SKÖTSELPLAN FÖR NATURRESERVATET BLÄNKABACKEN
I ÖREBRO KOMMUN

1. Syfte
Syftet med Naturreservatet Blänkabacken är att långsiktigt säkerställa och utveckla
ett lättillgängligt tätortsnära rekreationsområde med höga natur-, kultur- och
friluftsvärden. Området ska präglas av lövdominerad naturskogsartad skog med
inslag av ädellöv och med talldominerad skog på torrare mark. Skötseln ska inriktas
på att öka de biologiska värdena knutna till lövträd. Det ska finnas ett stort inslag av
gamla grova träd och död ved. I området ska det finnas säkra och upplevelserika
stigstråk och rastplatser för besökare.

2. Beskrivning
2.1 Administrativa data
Objektnamn
Skyddsform
Beslutsdatum
Läge

Naturreservatet Blänkabacken
Naturreservat
2010-03-24
ca 3 km sydost om Örebro tätort, ca 1 km söder
om Hjälmarsbergs gård, söder om väg 207.

Län
Kommun
Församling/Socken
Terrängkarta
Fastighetskarta
Fastigheter

Örebro
Örebro
Almby församling
10F SV Örebro
10F 4e
Almby , 12:37, 12:39, 12:113, 12:114, 12:137,
12:152, 12:154 och 12:164, ägare Örebro
kommun
Örebro kommun
Örebro kommun, Stadsbyggnad
Örebro kommun, Miljönämnden
24. Svealands sprickdalsterräng med lerslättdalar
och sjöbäcken
12. Mälardalens odlingsbygder
69,7 ha

Markägare
Förvaltare
Tillsynsmyndighet
Naturgeografisk region
Kulturgeografisk region
Total area

SKÖTSELPLAN
2010-03-24

Änr: Sam 195/2009

2.2 Naturförhållanden
Naturreservatet Blänkabacken ligger i en sluttning som är en del av en förkastning
och vetter mot nordväst. Ovanför sluttningen finns barrdominerade skogar med tall
och gran. I och direkt nedanför sluttningen finns till stora delar igenvuxna eller med
gran igenplanterade kulturmarker. Här är trädslagsrikedomen stor och det finns gott
om ädellövträd och andra lövträd. I några delar finns ren lövskog. Reservatet gränsar
i norr och väster till åkermark. I nordligaste delen ligger gränsen i väg 207 och norr
om den vidtar Hjälmarsbergs odlingslandskap. I söder ligger Ormesta friluftsområde.
Geologi
Blänkabacken ligger i en sluttning som är en del av en förkastning som här löper från
sydväst till nordost och vetter mot nordväst. Branten är blockrik och skarpast i södra
delen av reservatet. I branten är grundvattnet ytligt och tränger emellanåt fram, vilket
ger en fuktig och näringsrik miljö som skapar goda förutsättningar för en rik
vegetation. I och ovanför förkastningen i sydost finns tunna moränlager och delvis
kala hällmarker. I söder finns partier med svallsediment och klappersten. Västerut
och norrut avlöses moränen av lera på Örebroslätten. Berggrunden består av granit
och gnejs. Västerut finns sandsten.
Biologi
I naturreservatet Blänkabacken finns en lövrik skog med främst björk, asp och ek.
Här finns också ett stort inslag av ädla lövträd, såsom hassel, ask och lönn. Största
delen av området ligger på gammal kulturmark, och man kan se rester från den tiden
genom bl.a. odlingsrösen, stenmurar och enstaka stora gamla träd. Efter att
kulturmarkerna övergivits har de planterats eller vuxit igen med främst gran. Genom
att ta bort det mesta av granen och gynna lövträden kommer en lövskog att utvecklas.
Gammal, välvuxen och lövrik skog är en brist i dagens landskap och mycket
värdefull för en mängd fåglar, lavar, mossor och svampar.
Här finns redan stora biologiska värden, som snabbt kommer att utvecklas. Bland de
arter som på senare tid har observerats i området kan nämnas signalarter (arter som
visar på höga naturvärden) som vätteros, trubbfjädermossa, skoghakmossa, platt
fjädermossa. Dessutom finns värdefulla och mindre vanliga arter som stjärtmes,
spillkråka, lungört, hässlebrodd, krusig ulota och skriftlav.

2.3 Historisk och nuvarande markanvändning
Större delen av Blänkabacken ligger på gamla kulturmarker, som har vuxit eller
planterats igen då de övergavs. Rester efter den forna markanvändningen kan man se
bland annat i form av odlingsrösen, enstaka grova gamla träd, gamla brukningsvägar
och en del hävdgynnade växter i fältskiktet. Centralt i området ligger en gårds- eller
torprest med rester efter grunden av ett hus och med en del av en stengärdesgård.
Området har skötts av Örebro kommun som frilufts- och produktionsskog. Stora
delar har dock varit undantagna från skogsbruket för naturvårdsändamål. De senaste
åren har omfattande naturvårdsåtgärder i form av gallringar och röjningar skett i
stora delar av reservatet.
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2.4 Bevarandevärden för friluftslivet
Naturreservatet ligger i nära anslutning till samhället Ekeby-Almby och är redan idag
ett populärt strövområde för allmänheten. Området ligger också relativt nära Almby
och Örebro stad. Busshållplats för länstrafiken finns i områdets norra utkant. Genom
området löper stigar och motionsspår. Här finns också en rastplats med vacker utsikt
över Örebro.

2.5 Pedagogiska bevarandevärden
Området ligger relativt nära förskola i Ekeby-Almby, vilket gör det lämpligt som
besöksobjekt. Närmaste skolor finns i Almby och Brickebacken. Ett
naturskogsliknande område nära bebyggelse och universitet har ett stort pedagogiskt
värde, särskilt när det gäller kunskapen om ekologi och biologisk mångfald. De
restaureringar och övriga naturvårdsåtgärder som genomförts och kommer att
genomföras i naturreservatet kommer att ge mycket värdefulla erfarenheter inför
liknande naturvårdsinsater. Området kan med fördel användas för vetenskapliga
studier.
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PLANDEL
3. Allmän målsättning
Målsättningen med naturreservatet är att skapa naturskogslika lövskogar och lövrika
skogar med höga biologiska värden. Viktiga strukturer för den biologiska
mångfalden, såsom död ved, gamla träd och lövträd, ska öka i mängd. Lämningar
efter forna tiders markanvändning bevaras och lyfts fram. Stigar, vandringsled,
rastplats och andra friluftsanordningar ska underhållas för att även i fortsättningen
göra området lättillgängligt. Lövskogen och dess mångfald av arter ger ett vackert
och spännande landskap med stort besöksvärde. Den vackra utsikten mot Örebro
värnas.
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4. Skötselområden med mål och åtgärder
Reservatet har indelats i fem skötselområden:
1. Lövdominerad skog
2. Tallskog
3. Den gamla tomten
4. Förkastningsbranten
5. Serviceanordningar för besökare

Skötselområde 1: Lövdominerad skog
Beskrivning
Största delen av området ligger på gammal kulturmark, och man kan se rester från
den tiden genom odlingsrösen, stenmurar och enstaka stora gamla träd. Efter att
kulturmarkerna övergivits har de planterats eller vuxit igen med främst gran. De
senaste åren har omfattande naturvårdsgallringar och -röjningar skett i stora delar av
området. Genom att ta bort det mesta av granen och gynna lövträden kommer en
lövskog att utvecklas. I andra delar finns redan äldre lövrik skog med stort inslag av
ädla lövträd, såsom hassel, ek och ask. Till exempel i nordligaste delen och i sydväst
finns äldre och mer mogen lövskog.
Mål
Gammal lövskog med björk, asp, ek, ask, hassel och andra lövträd. Skogen ska vara
luckig och flerskiktad, med ett stort antal grova och bredkroniga träd. Skogen ska
vara naturskogslik med höga biologiska värden. Viktiga strukturer för den biologiska
mångfalden, såsom död ved, gamla träd och lövträd, ska öka i mängd. Om möjligt
skapas goda förutsättningar för groddjur i befintligt kärrpartier.
Det är gynnsamt tillstånd när följande bevarandemål är uppnådda:
- Andelen lövträd är minst 90 %, varav andelen ädla lövträd är minst 10 %.
- Andelen död ved är minst 30 m3/ha.
- Odlingsrösen och andra kulturlämningar är synliga och fria från igenväxning.
Skötselåtgärder
- Avverka 90 % av granen successivt. Spara dungar eller små spridda bestånd
av gran, samt gamla och grova granar.
- Gallra lövträden i flera omgångar för att påskynda utvecklingen av grova och
bredkroniga träd i yngre bestånd. Gynna ädellöv och en blandning av
trädslag. Björk och asp är dominerande trädslag.
- Frihugg grova och vidkroniga träd, samt träd som har potential att utveckla
bred krona, med minst 5 m från yttre grenspetsar.
- Skapa luckighet genom att här och där hugga och bevara öppna gläntor i
skogen.
- Påskynda utvecklingen av död lövved genom att låta en stor andel avverkade
träd ligga kvar samt skada eller ringbarka stående träd som får dö i förtid.
- Fortsatt gallring och röjning av gran vid behov.
- Kulturminnen vårdas och synliggörs genom att de hålls fria från vedartad
vegetation.
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