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Se sändlista

Beslut om utvidgning av naturreservatet Magnehult domänreservat i Finspångs kommun samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att utvidga naturreservatet
Magnehults domänreservat enligt till beslutet hörande karta.
Tidigare föreskrifter gäller oförändrade för hela det utvidgade naturreservatet.
Länsstyrelsen beslutar vidare med stöd av 3 § Förordningen om områdesskydd
(1998:1252) att fastställa bifogad skötselplan för naturreservatet Magnehult
domänreservat. Tidigare skötselplan upphör därmed att gälla.
Skäl för beslut
Utvidgningen av naturreservatet Magnehult domänreservat är viktig för att på lång
sikt skapa ett större lövskogsområde som kan hysa starka populationer av den
värdefulla floran i reservatet.
Utvidgningen av naturreservatet och händelser i samband med stormarna Gudrun
och Per (2005, 2007) aktualiserade frågan om en ny skötselplan.
Bakgrund
Vid länsstyrelsens inventering av skyddsvärda skogar på statlig mark 2003
aktualiserades en sedan länge angelägen utvidgning av området. Den nya, utvidgade
gränsen för reservatet har stakats ut och mätts in av Lantmäteriet. En värdering av
området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB i samråd med markägaren
och på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Naturvårdsverket med
dåvarande markägaren Sveaskog och kom överens om köpeskilling för området.
Marken förvärvades år 2006.
Efter beslutet 1998 har stormarna Gudrun (2005) och Per (2007) i kombination med
kringliggande avverkningar påverkat området. Efter stormfällning av främst gran
kom angrepp av granbarkborre. För att undvika ytterligare skador på kringliggande
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skog togs stormfälld gran samt ytterligare gran ut ur reservatet. Stormfällning
drabbade även en del av de värdefulla lövträden.
På den öppna mark (utvidgningen) som nu omger det tidigare domänreservatet
kommer spontant en viss lövföryngring samt gran. Ett stängsel har tillfälligt placerats
runt lövskogen och större delen av utvidgningen för att uppväxande lövträdsplantor
ska få chans att nå över viltbeteshöjd. Tack vare två stängselgenomgångar påverkas
inte tillgängligheten för allmänheten.
Remissyttranden
Remissvar har inkommit från Finspångs kommun och Naturskyddsföreningen i
Finspång.
Kommunen meddelar att man inte har något att erinra mot förslaget men upplyser
om att det pågår ett arbete med att ta fram ett skyddsområde med tillhörande
föreskrifter för ytvattentäkten Hunn. Magnehultån ligger inom en inre skyddszon i
förslaget till vattenskyddsområde och man konstaterar att skötseln (i naturreservatet)
måste utföras med stor försiktighet också utifrån kommande föreskrifter för
vattenskyddsområdet.
Naturskyddsföreningen har inget att erinra.
Länsstyrelsen avvägning med avseende på remissyttranden
De senaste 5-6 åren med omfattande avverkning kring reservatet samt stormskador
och därmed ytterligare körning och virkessuttag har sannolikt inneburit en del
näringsläckage till vattenmiljön. Ser man till framtida skötsel och ambitionen att
utöka arealen ädellövskog bedömer Länsstyrelsen att naturreservatet kommer att ha
en positiv inverkan på vattenmiljön.
Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (Miljödepartementet).
Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i
ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade,
byrådirektören Maria Taberman, länsarkitekt Jan Persson samt länsassessor Karin
Fridell och antikvarien Mattias Schönbeck deltagit.
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Magnus Holgersson
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Magnehult domänreservat avgränsas av röd linje. Tidigare avgränsning syns med brun och
svart linje. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
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