Föreskrifter för besökare

Inom reservatet är det förbjudet att
• förstöra eller skada fast naturföremål
• medvetet skada växt- och djurliv (ex. gräva upp växter)
• inte ha hunden kopplad
• göra upp eld annat än på anvisad plats
• ställa upp husvagn och husbil annat än på anvisade
platser och då högst två dygn
• tälta annat än på anvisade platser och då högst två dygn
• framföra motorfordon annat än på anvisade vägar
• framföra motorbåt eller annan motordriven farkost på
annat än särskilt angivna leder
• parkera annat än på anvisad plats
• rida
• fiska annat än i anslutning till anlagda stigar utmed
Svartån och i Hemfjärden
• kitesurfing, fallskärmshoppning eller liknande aktiviteter
under perioden 1 mars–1 december
• utan tillstånd från förvaltaren sätta upp skylt, orienteringskontroll eller liknande anordning, eller anlägga snitslade spår
• beträda de delar av området som markeras på karta och med
skyltar i terrängen under perioden 1 mars–15 november.
Undantag från reservatsföreskrifterna
• Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för personer med
rörelsenedsättning att använda permobil eller motsvarande
för att ta sig fram på anvisade stigar.

Naturreservatet Oset bildades 1968. Rynningeviken 1995.
Områdena har sedan dess utvidgats i omgångar och slagits ihop.
Reservatet ligger bara tre kilometer från Stortorget i Örebro
och har genom detta goda läge blivit stadens uterum – året om.
Området ingår i Eu-nätverket Natura 2000 och den globala
naturvårdskonventionen Ramsar. Förvaltare och markägare är
Örebro kommun och reservatet har en areal på ca 740 hektar.

Oset och
Rynningeviken

Ytterligare information
Örebro kommun
orebro.se, 019-21 10 00

Produktion: Örebro kommun. Foto: Torbjörn Arvidson och Mats Rosenberg. Illustration: Tina Andersson. Tryck: Åtta.45, 2016.

Vid den stora sjösänkningen 1878–1888 sänktes Hjälmarens
vattennivå med nästan två meter och människorna runt sjön fick
tillgång till stora arealer fin jordbruksmark.
Men, riktigt lyckat blev aldrig det torrlagda området mellan
staden Örebro och sjön. Marken gav dåliga skördar och fick till
slut växa igen. I över hundra år blev området stadens bakgård
– här placerades tonvis med hushållssopor, schaktmassor och
annat bråte. Militären hade ett stort övningsområde i området,
tätt intill en oljehamn och en rad andra industrier. Så här kunde
det ha fortsatt.
Men, den militära eran tog slut. Soptipparna togs ur drift och
industrierna flyttade. Kvar fanns ett oerhört misshandlat stycke
mark. Samt en stark vilja att återskapa delar av den natur som
försvann. Idag har den stora Venatippen förvandlats till ett böljande beteslandskap. Täta slyskogar har blivit betade strandängar
och oljehamnen har blivit en glitrande vattenpark.

NATURRESERVAT I ÖREBRO LÄN

Så här hittar du till
Naturens hus:
Följ vägskyltar med
texten Sjukhus
genom Örebro.
När du kommer till
Universitetssjukhuset
(USÖ) följer du
skyltarna mot
Naturens hus.

ÖREBRO KOMMUN
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Hjortstorpsmaden
Venastugan
Venamaden
Rävgångsmaden
Promenadväg över vattnet
Rävgångsstugan
Pers hög
Vattenparken
Naturens hus
Ormesta holme
Erik Rosenbergs stuga
Osets våtmarker
Promenadvägar
Grillplatser
Fågeltorn
Utsiktsplats
Gömsle
Toalett
Raststuga
Café
Restaurang
Skridskoled, vintertid

Du kan cykla, gå eller ta dig fram i rullstol på naturreservatens promenadvägar
(det finns mindre höjdskillnader på vissa
partier). Mer info finns vid de större
parkeringarna.
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Mellan år 1993 och 2006 har landskapet vid den västligaste Hjälmarstranden restaurerats och återfått stora naturvärden.
Norr om Svartån ligger Rynningeviken med beteshagar, urskogsartade strandskogar, strandängar, grunda vassvikar och en
enastående utsikt över sjön Hjälmaren. I området närmast ån finns
en spännande vattenpark med dammar, vindlande stigar, mjukt
rundade ängskullar och en rik flora. I Vattenparken ligger också
Naturens hus med café, naturinfo och naturskola.
Söder om Svartån ligger Osets fågelrika våtmarker. Runt hela
området finns gång- och cykelvägar som också fungerar som vallar
för styrning av vattennivåer. Under våren återskapas forna tiders
översvämmade strandängar innanför vallarna – och stora skaror av
häckande fåglar samlas återigen vid de grunda vattensamlingarna.
Människorna har fått naturen tillbaka, alldeles intill staden och
med nyvunnen kontakt med sjön. Hela slättlandskapets växt- och
djurliv har fått en ny chans och återtagit Hjälmarkanten.
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