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BESLUT
1998-02-11

Assi Domän AB
105 22 STOCKHOLM

Bildande av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs
kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen det område som avgränsats på
bifogad karta som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Magnehult domänreservat.
Ändamålet med naturreservatet
Ändamålet med naturreservatet är att bevara och utveckla den äldre lövskogen med dess rika
moss- och lavflora. Inom ramen för ändamålet med reservatet ska möjlighet ges till
naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd natur.
Föreskrifter för naturreservatet Rejmyra domänreservat
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av
8-10 § naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall
gälla för området.
A Inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten
inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla
1. att uppföra byggnad eller annan anläggning
2. att anlägga väg eller parkeringsplats
3. att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markbearbetning
4. att anordna upplag
5. att anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling
6. att ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter
7. att gräva upp växter
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8. att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen till mark eller vatten
11. att avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra skogsbruksåtgärd med
annat syfte än att höja de biologiska/ekologiska värdena. För samtliga naturvårdsåtgärder
gäller att de endast får ske i enlighet med fastställd skötselplan. Avverkning inom
reservatet skall alltid föregås av samråd mellan markägaren och Länsstyrelsen.
12. att ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
13. att framföra motordrivet fordon med undantag av älgdragare för fällt vilt
14. att uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft eller markledning.
15. att upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling
16. att jaga med undantag av älg, rådjur, dov- och kronvilt, hare och räv
B Sakägares skyldighet att tåla intrång
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till
marken att tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet.
1. utmärkning av reservatet
2. uppsättning av informationstavla på plats som anges i fastställd skötselplan
3. skötsel i enlighet med fastställd skötselplan
C Vad allmänheten har att iaktta inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla
1. att köra eller parkera motordrivet fordon
2. att tälta eller ställa upp husvagn
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
5. att plocka eller gräva upp växter eller växtdelar,med undantag av bär och matsvamp
6. att på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
7. att störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur
8. att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva,
rista, hacka eller måla

4
1998-02-11

2310-10290-95

9. att göra upp eld
10. att anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
11. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet
12. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
D Bestämmelser om vård och förvaltning
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Magnehult domänreservat. Fastställelsen
gäller dock inte den ekonomiska utredningen i skötselplanens bilaga 3.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare skall vara Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning dock kan en omprövning ske om
särskilt behov uppstår. Naturvårdsförvaltaren skall även göra en översyn av
skötselplanen vart tionde år för att bedöma behovet av en revidering.
Grund för beslutet
Magnehult domänreservat är ett mycket värdefullt område med äldre lövskog med en mycket
rik moss- och lavflora däribland flera hotade arter. Äldre naturskogsliknande lövskogar är
ovanliga i trakten.
Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden.
Rejmyra domänreservat, numera kallat Magnehult domänreservat, bildades 1966 av
dåvarande Domänstyrelsen. Syftet var att skydda den ovanliga och rika förekomsten av
mossor, lavar och örter.
I samband med Domänverkets bolagisering 1992 gjorde Länsstyrelsen på uppdrag av
Naturvårdsverket en bedömning av vilka domänreservat i länet som har sådana särskilda
naturvärden att de bör ges långsiktigt skydd som naturreservat. Magnehult hör till de
områden som länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och Assi Domän slöt 1995 ett avtal om naturreservatbildning av ett antal
särskilt värdefulla domänreservat i hela landet. Magnehult är ett av de områden som omfattas
av avtalet.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 2 och 3 kap i NRL, prövat och funnit att bildandet av
naturreservatet Magnehult domänreservat är förenligt med en från allmän synpunkt lämplig
användning av markområdet och att åtgärden överensstämmer med gällande kommunal
översiktsplan.
Remissyttranden
Förslag till beslut och skötselplan har remitterats till markägaren Assi Domän AB,
Naturvårdsverket, Finspångs kommun, och Naturskyddsföreningen i Finspång.
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Remissyttranden har inkommit från samtliga remissinstanser. Naturvårdsverket tillstyrker i
huvudsak förslag till beslut och skötselplan för området.
Assi Domän AB framför att jakt på dov- och kronvilt bör tillåtas samt att älgdragare för fällt
vilt bör få användas. Synpunkterna har tillgodosetts i beslutet om naturreservat. Assi Domän
AB framförde vidare att finansieringen av naturvårdsförvaltningen i sin helhet bör bekostas
av staten bl a på grund av att avsättningen till naturreservat skett utan att staten ersatt
markägaren ekonomiskt. Synpunkten får till följd att staten tar hela det ekonomiska ansvaret
för naturreservatets skötsel. Det blir då naturligt att staten genom Länsstyrelsen i
Östergötlands län blir naturvårdsförvaltare för området. Markägaren skall dock utföra
erforderlig avverkning inom området och också förfoga över det virke som tas ut.
Assi Domän AB påtalar också att omgivande skog intill naturreservatet inte kan åläggas
restriktioner vilket skett i förslaget till skötselplan. I remissvaret skriver Assi Domän AB att
bolaget inser behovet av att anpassa skötseln av den omgivande skogen och att bolaget har
för avsikt att genomföra detta. Länsstyrelsen har ändrat formuleringen i skötselplanen i linje
med ovanstående.
Finspångs kommun, liksom Naturskyddsföreningen, har haft synpunkter på skötselplanens
delar vad gäller borttagande av inträngande gran i reservatet. Dels efterlyser de en tidplan
och dels föreslår de att ringbarkning av gran sker. Vidare har Finspångs kommun påtalat att
skötsel av räv- och grävlinggryt inom området bör ingå i skötselplanen. Länsstyrelsen har
preciserat skötselplanen med utgångspunkt från de synpunkter som framkommit, till skötsel
av räv- och grävlinggryt finns dock inga medel att förfoga över.
Finspångs kommun föreslår slutligen att området ges ett mer adekvat namn, förslagsvis
Magnehult domänreservat. Då naturreservatet dels är beläget intill Magnehultsån och
dessutom ur brukningssynpunkt fram till början av 1900-talet tillhört Magnehult anser
Länsstyrelsen att det är befogat att ändra naturreservatets namn till Magnehult
domänreservat.
____________________________

Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom föredraganden deltagit länsråd
Magnus Holgersson, avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård, länsassessor Jan Kaller,
biträdande länsarkitekt Lars Fransson och biträdande länsantikvarie Carin Claréus.

Björn Eriksson
Landshövding
Maria Taberman
Byrådirektör
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