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Översiktlig naturvärdesinventering inför upprättande av detaljplan 
för Sälven 1:41 och 1:39 i Lanna-Hidinge, Lekebergs kommun. 

På uppdrag av Sydnärkes byggförvaltning har miljöförvaltningen upprättat en 
naturvärdesinventering får området som ligger i västra delen av Lanna-Hidinge 
nära Gilaga l . 

Inga kända höga naturvärden finns fårtecknade får området. Området ligger 
inom en trakt som pekats ut som värdefull får ädellövskog. Strax norr om och 
väster om planområdet finns ett skogsområde med strand och svämskog som 
skyddats som biotopskydd av skogsstyrelsen. I sydväst finns Lekeberga -
Sälvens naturreservat med spännande geologi och värdefull flora och fauna. Se 
även bilaga 2. 
Västra delen av i planområdet finns beskrivet i k01mnunens grönstrukturplan 
och där getts klass C. Se även bilaga 3. En fördjupning av grönstrukturplanen 
får Lanna-Hidinge är aktuellt under 2017. 

Området besöktes 9 juni och 15 december 2016. Området består till stor del av 
idag obrukad åkermark och har en yta på knappt 4 hektar. I södra gränsen i 
väster, i norra gränsen i öster och i västra gränsen i söder finns smala 
skogsridåer av lövträd (område 1-3) som bedöms ha en viss positiv betydelse 
får biologisk mångfald och därfår ges naturvårdsklass 4 enligt svenska standard 
(SS19000:2014). Se även karta bilaga l. Dessa områden bör om möjligt 
undantas från avverkning och exploatering. 
I övrigt påträffades inga höga naturvärden eller generella biotopskydd inom 
planmmådet. 

För Sydnärkes Miljönämnd 

C~,BU~ 
~unnar M;,;Ji{d~~ 

Kommunekolog/Miljöinspektör 

Besöksadresser: 
Askersund: Lilla Bergsgatan 12 
Laxå: Postgatan 2-4 
Lekeberg: Bangatan 7 

Telefon och fax: 
Tfn: 0584-473 400 
Fax: 0584-107 41 

miljo@sydnarkemiljo.se 
www.sydnarkemiljo.se 

Org.nr.: 212000-1918 
Postgiro: 12 29 80-6 
Bankgiro: 461-6231 
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Område 5 - invid Garphytteån 

N tdägesbeskn.vning: Området utgörs av 
jordbruksmark som delvis idag ligger i trä
da. I gräns norrut och mot Garphytteån 
finns uppväxt lövträdvegetation som ar 
skyddat som biotopsskyddsområde. 

Karak tär/ k araktän·kapande element: 
D en uppväxta vegetation som finns i gräns 
mot norr och väster, samt som ett stråk i 
öst-västlig riktning i mitten av området. 

Närområde: G rönområdet ligger norr om 
väg 566, och gränsar i väs ter till Garphyt
teån . Runt området ligger ett antal mindre 
gårdar. Själva området utgörs av jordbruk
smark med inslag av lövträd. 

Kopplingar till andra griinområden och tåt
orten: O m rådet gränsar till Garphytteån, 
och det grö na stråk som löper utmed vat
tendraget. Några hundra meter söder om 
området ligger Lekeberg-Sälvens naturre
servat. 

Tillgänglighet: 
- Dålig, jordbruksmark 

Kvaliteter o~·h miijligheter: 
Garphytteån sam t vissa kvaliteter i den 
uppväxta vegetationen . Är i gällande över
siktsplanen (FÖP Vinna) utpekat som ex
ploateringsområde. O mrådet innehar inga 
omistliga kvalitet och en exploatering be
döms mö jlig. 

Brister och hot: 
Inga direkta hot bedöms finnas. Eventuell 
exploatering bör ske inom jordbruksmar-

ken, och får inte inkräkta på det biotops
skyddade områdena. 

Sociala värden: 

Kulturella tJärden: 

Biologiska tJärden: 
G arphytteåo. 

Klassning av området: C 
- biologiska värdetz. 

ställningstagande: Exploateras i enligt
het med gällande översiktsplan. Säkerställa 
tillgäng/z}Jeten till ån fo'r allmänheten. 

Förslag på utveckling: Exploatering. 
Utveckla de befintliga biologiska värdena 
samt sociala värden. Öka tillgängligheten till 
ån, detta är av stö.rre vikt vid en exploatering. 

Fö·r ytterligare information om Garp f?ytteån, 
se gjord inventering 'Naturvärdesinventen.ng 
av Garp'?Jttteån" 2013. 



- Karta: Område 
5, biotopsslryddat 
område markerat. 

Bilder mitten tv: 
Gatphyttmån sedd 
från området. 
mitten th: Del av det 
område som slryddas 
av biotopsslrydd. 
Nedan: Området 
sett från ijster. 
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500 meter frän E 18 har Garphytteän och Lekhytteän grävt 
sig ner i sandlagren och skapat ett spännande ravinlandskap. 
Sä småningom flödar åarna ihop och rinner ut i Svartån. 
Lekeberga-Sälven ligger på gränsen mellan Lekebergslagen 
och Närkes slättbygd. 

Under de år som gått sedan området var en havsvik 
efter inlandsisens tillbakadragande har åarna skurit s ig 
ner i de lösa sand- och jordarter som avsatts här. 
Eroderingen, som det kallas, fortsätter än i dag. 

Lekeberga-Sälven har under många hundra år 
använts som slåtter- och betesmark. När området blev 
reservat 1974 hade det varit utan hävd i 30 år och var 
mycket igenvuxet. 

J dag är området åter betat och möter oss med sin 
skönhet alla tider på året. När man klättrar ner i ravinen 
är det lite som att komma in i en annan värld. Det enda 
man ser ovanför s ig är himlen. Vardagens brus och ljud 
når inte hit ner. 

Geologi 

Slättbygderna nedanför Kilsbergsbranten är uppbyggda 
av finkorniga sedimentjordar, bildade i en vik av det 
hav som täckte Närkeslätten fram till för 6 000 år 
sedan. De båda åarna Garphytteån och Lekhytteån har 
skurit sig ner i dessa lösajordarter och bildat djupa 
raviner och slingor (så kallad meandring). Inbäddad i 
sedimenten finns en rullstensås som genomskurits av 
Lekhytteån. 

Vattnets eroderande krafter påverkar hela tiden 
stränderna, och man kan se flera exempel på detta i 

Forsande vallendrag drar ofta till sig en stor biologisk mångfald. 
Foto: Thomas Eriksson. 

/ ' 

,.~ .' Kung~skare, 
Erik Marcusson 

reservatet, bland annat omkullfallna träd och nerrasade 
kanter efter skred. Ett annat exempel är de så kallade 
korvsjöarna, som bildas när ån skär rakt fram och en 
åslinga snörs av. l några av korvsjöarna trivs den större 
vattensalamandern. 

Gammal slättermark 
Ravinlandskapet har under flera århundraden utnyttjats 
som slåtter- och betesmark. Några områden i reserva
tet har lundkaraktär, men de öppna hagmarkerna med 
enstaka dungar av lövträd dominerar. I vissa delar av de 
öppna betade hagmarkerna finns fortfarande flora kvar 
som gynnas av slåtter och bete, bland annat blåsuga, 
gökärt och vårbrodd. 

Bäver och fåglar 

Bävern bar funnits inom Lekeberga-Sälven sedan 
1930-talet. Överallt i reservatet finns spår efter 
bävrarna, till exempel stigar och fållda träd. 

Bland de fågelarter som är karaktäristiska för 
åpartierna kan nämnas gräsand, knipa, kungsfiskare, 
forsärla och vintertid även strömstare. 

Lekebergslagen 

Lekeberga-Sälven ligger i östra kanten av Lekebergs
lagen, en järnhanteringsbygd med mycket gamla anor. 
I reservatets nordvästra del har ett järnbruk, Leke
bruket, legat. Det drevs under en kort tid på 1500-talet. 
Där stigen passerar lämningarna efter bruket står en 
informationstav la. 

l 
J,.~nsstyrelsen 
Orebrolän 



N 

.:A ·M ·eb 
J3~o an erg 

'\ 
\ [] 
\ 

\ ~ . l·'· l • ! Q · , 

1 'o o· 
.~(., l o o 

.tJ · ' 

··--{'o .. -
,D 

Strövstig 

• J fl l 

D Reservatsgräns 

~ ~ ~ ~ ~ Markerad stig 

Parkering 

Information 

Eldplats 

Rastplats 

Fornlämning 

Vindskydd 
skols Il" R~ 

Dass 

75 150 300Meter 
l l l l l l l l 

Länsstyrelsen i Örebro © Lantmätenet 

Vid Lekeberga-Sälven finns flera markerade stigslingor. 
Längst ner i söder finns vindskydd, dass och eldstad 
(vindskydd och dass sköts och underhålls av Regionfor
bundet). 

Vägbeskrivning 

Naturreservatet ligger intill Hidinge kyrka, sydväst om 
Lanna. Vägvisare finns vid kyrkan. 

Fakta om reservatet 

Bildat år: 1974 

Areal: 32 hektar 

Markägare: Enskilda 

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Reservatsbildare: Länsstyrelsen 

§ Tänk på att det inte är tillåtet att: 

ta med okopplad hund eller störa betesdjur 
och det övriga djurlivet 

fiska 

plocka eller gräva upp blommor, bryta kvistar 
och skada levande eller döda träd 

elda någon annanstans än v id anvisade 
eldstäder 

tälta eller ställa upp husvagn 




