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Utdelande av 2000 års Naturvårdspris
Genom Sveriges medlemskap

i

den Europeiska

gemenskapen har kraven ökat på oss att också
värna speciellt om utrotningshotade insektarter något som tidigare varit mycket försurnmat i vårt
land. Boknätf.1ärilen och ärenprisnätfjärilen är
två av de rätt få representanterna för insekterna

som EU-kommisionen upptagit i sitt habitatdirektiv. Vårt åtagande innebär att Sverige så långt
det är möjligt ska garantera att dessa två arter inte
dör ut från sina sista förekomster. Redan 1992
påbörjade undertecknad en omfattande studie av
båda arternas biologi och ekologi, vilken på olika
sätt stöddes av WWF, utbildningscentret Masugnen och Lindesbergs kommun. Det mesta av arternas utbredning i Orebro län kartlades åren innan projektet påbörjades. Det var därför inte särskilt svårt att välja ut några förslag till Natura
2000 områden. som både kunde bli relativt lättskötta tärilsreservat och hade stora populationer
av båda arterna. Detta uppdrag fickjag av Länsstyrelsen i Örebro tan iSSS. 1r. uu f'örslagen i
Lindesbergs och Noras kommuner gillades och
godkändes av Naturvårdsverket och regeringen.
Ungefär samtidigt fick vi en ny lag som ger landets kommuner möjlighet att avsätta egna naturreservat. Lindesbergs kommun såg chansen att
bli en av spjutspetsarna och förklarade sig villig

Undertecknad tjverlr)mnar diplomet

Lindesbergsbostäders vd Stefan Eriksson och bolagets styrelseordförande Roland Jansson den 7

november 2000. Närvarande var även kommunens miljöchef Hans-Olof Hake och Ingrid Andrdn, miljökontoret, som båda aktivt varit delaktiga i naturreservatets tillkomst.
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71 1 91 Lindesberg

till Linde,sbergsbostäder,s

.förande Roland Jan.rson. På bilden syns
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att upplåta 41 ha av sin mark, som redan godkännts som Natura 2000 område, utan krav på
ersättning från staten. Marken ägs och förvaltas
idag av Lindesbergsbostäder AB, ett helkommunalt bolag. En detaljskötselplan upprättades under 1999 och samma år startades röjningar med
avsikt att restaurera delar av området som vuxit
igen. Den 16 juni 2000, en dag med nog sol för
att fjärilsarterna skulle flyga, invigdes Munkhyttans natureservat under högtidliga former. Lena
Liljeborg röjde symboliskt frarn en av boknätfjärilens askbuskar och förklarade reservatet invigt
fiir den femtiohövdade skaran av entusiaster en
del tillresta från avlägsna orter. Under 2000 har
Lindesbergsbostäder bekostat röjningen av resterande delar av reservatet och beräknas uppfylla
skötselplanen helt ut under 2001. Entomologiska
föreningens naturvårdsdiplom överlämnades till

till höger även

vd Stefan Eriksson och bolagets sr'relseortl-

kommunens miljöchef Huns-Olo.t' Hake.

