LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län

BESLUT
1975-04-25

60-201 1(5)
11.121-3280-74

dk
Ekeby Kyrkliga Samfällighet
Box 52
590 10 BOXHOLM
.~
Martin Pettersson
Ängavägen 1, Strålsnäs
595 00 MJOLDY
Naturreservat på fastigheterna Palsbo 1:1 och Sätra 1:1
i Åsbo socken, Boxholms kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen
ett område som på till beslutet hörande karta är avgrän
sat med grov, heldragen linje för naturreservat.
Benämning:
Reservatområde:
Kartor:

Fastigheter:
Areal:
Ägare:

Pålsbo naturreservat
Ett lövängs- och hagmarksområde ca
6 km SO Åsbo
Ekonomisk karta 085 02(8F OC)
Topografisk karta 085 1(8F SV)
Geologisk karta SGU Ser Aa 154
Strålanäs
Delar av Pålsbo 1:1 och Sätra 1:1
28,6 ha
Pålsbo 1:1 Ekeby kyrkliga samfällig
het
Sätra 1:1 Martin Pettersson, Ångs
vägen 1, Strålsnäs

Beskrivning:

Postadress 581 86 LINKOPING

Postadress 581 86 Linköping

Reservatområdet utgöres av ett stycke
traditionsrik odlingsmark i östlig
exponering på Åsbodalens västra sida.
Området består dels av åker, dels av
hagmark med grova björkar och torr
ängsflora och dels av väl hävdad
slåtteräng dominerad av hassel och
ek, Fältskiktet är örtrikt och har
inslag av såväl torr- som fuktängs
arter. I slåtterängens sluttning
springer grundvattnet fram i form
av den sägenomspunna Tuddebokällan.
Telefon 013 - 12 95 60

Telefon 013 - 19 60 00

Postgiro 3 51 75-9

postgiro 3 51 75 - 9
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Reservatets syfte är att genom betesdrift respektive årlig slåtter vid
makthålla ett gammalt odlingslandskap
och bevara hagarnas och lövängens skönhet samt rika flora och vegetation.

Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränk
ning i rätten att förfoga över reservatområdet
Det är förbjudet
1 att utan länsstyrelsens tillstånd uppföra ny byggnad
eller annan anläggning eller;utföra tillbyggnad eller
större utvändig ändring av befintlig byggnad
2 att anlägga väg
3 att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, utfylla med
undantag för underhåll av befintlig väg och planering av
parkeringsplats
4 att dika, dränera, damma, plöja eller utföra annan
mekanisk markberedning (område A + betesmarker inom om
råde B)
5 att anordna upplag annat an i samband med områdets
skötsel
6 att framdraga luftledning
7 att utan tillstånd av länsstyrelsen avverka träd eller
röja i buskskiktet
8 att ändra markanvändning genom sådd eller plantering av
skog
9 att utnyttja omradet för bete (område A)
10 att tillföra växtnäringsämnen (område A)
11 att ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter
12 att gräva upp växter (område A)
13 att använda bekämpningsmedel (område A + betesmarker inom område B)
14 att upplåta mark för camping och husvagnsuppställning
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Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvalt
ande myndighets rätt att vidtaga åtgärder för att tillgodo
se ändamålet med reservatet.
med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare
och innehavare av särskild rätt till marken att tåla
att följande atgärder vidiages inom reservatet:
1 Skötsel av reservatet innefattande viss vegetations
röjning inom områdena A och B, Slåtter inom område A och
betesdrift eller slåtter inom hagmarkerna i område B.
2 Uppförande och underhåll av vissa anläggningar för
kanalisering av allmänhetens utnyttjande av området så
som strövstigar, parkeringsplats och sanitära anordningar.
3 Anordningar för utmärkande av reservatet och anlägg
ningar inom detta.

C

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen gällande allmän
heten
Det är förbjudet
1 att hacka, gräva eller pa annat sätt skada markytan
eller fast naturföremål
2 att göra upp eld
3 att medföra ej kopplad hund
4 att tälta eller uppställa l.usvagn
5 att utanför väg framföra moped eller annat motordri
vet fordon
6 att plocka eller gräva upp växter
7 att på störande sätt utoyttga radio, bandspelare,
grammofon eller dylikt.
Länsstyrelsen erinrar om de förbud som allmänt gäller
beträffande annans områden, varvid här må nämnas för
buden
dels enligt naturvårdslagen att skräpa ner utomhus med
plåt, glas, plast, papper, avfall oller annat
dels enligt jaktlagen att olovligen jaga, fånga eller
skada djur, bortfore ägg, ungar ellor bon
dels ock enligt brottsbalken att olovligen av växande
träd taga grenar, ris m m.

Postadress 581 86 Linköping

Telefon 013 - 19 60 00

postgiro 3 51 75 - 9

LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län
D

BESLUT
1975-04-25

60-201 2(5)
11.121-3280-74

Bestämmelser jämlikt 8 § naturvårdskungörelsen om vård och
förvaltning
a) Peservatet skall i naturvardshänseende förvaltas av
skogavårdsstyrelsen i samr~ad med markägarna.
b) Reservatområdet skall vårdas så att naturmilgön bibehålles
attraktiv och den för de olika delområdena typiska
vegetationsbilden bevaras.
c) Reservetet skall skötas enligt anvisningar i skötselplan.
Förslag till sådan plan upprättas gonom förvaltarens försorg i
samråd med markägarna och länsstyrelsen. Planen skall
underställas länsstyrelsen för fastställelse.
d) Kostnader för framtida investeringar i fastigheten skall
fördelas mellan naturvårdsverket och stiftsnämnden enligt
överenskommelse i varje särskilt fall.
e) Reservatet skall genom skogsvårdsstyrelsens försorg utmärkas
i enlighet med statens naturvårdsverks anvisningar. Det ankommer
vidare på skogsvårdsstyrelsen att svara för renhållningen inom
reservatet.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8)
I detta ärende har samråd skett med avielningsdirektören Andres
Kalle, bitr länsjägmästaren Tore Tegle och fil lic Bertil
Wahlin.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har förutom föredraganden
deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsassessorn Hans Fernwall,
bitr. länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och bitr. överlantmätaren
Ragne Uhrberg. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och
ledamöterna Bertil Johnson, Weiler Karlsson, Stig Magnusson,
Sven-Erik Sunnerud, Hilding Färm och Anna Wahlin-Andersson samt
suppleanterna Lennart Ek, Gunnar Arkehed, Gunnar Hägg och Bengt
Tägtström.
Per Eckerborg
Landshövding
Arne Krigström
Byrådirektör
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Bilagor 2 st kartor
Kopia till
akten ( naturreservatdossier)
Axel Björk, Pålsbo gård, 595 00 MJÖLBY
Nils Karlsson, Sätra, 595 00 MJÖLBY
statens naturvårdsverk
statens planverk
statens vägverk, vägförvaltningen i Östergötlands lan
fastighetsbildningsmyndigheten i Mjölby lantmäteridistrikt
lantbruksnämnden
skogsvårdsstyrelsen
Boxholms kommun
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddsföreningen,
c/o jägm K-E Nilsson, Ekbacksvägen, 612 00 FINSPÅNG
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddsföreningen,
c/o Jan-Erik Karlstrom, Valsarevägen 12, 582 70 LINKÖPING
Irving Lindholm, Åsbovägon 4 C, 590 10 BOXHOLM
länspolischefen
polismyndigheten i Mjölby
fil lic Bertil Wahlin
taxeringsenheten
registret
länskungörelse
tidningskungörelse
planenheten
lantmäterienheten
3 öex
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Expedition
enligt utsändningslista

Fastställelse av skötselplan samt ändring av reservatsföreskrifter i Pålsbo naturreservat
BESLUT
Med stöd av 9 § naturvårdaförordningen meddelar länsstyrelsen
härmed att
- upprättad skötselplan för Pålsbo naturreservat fastställs.
Planen gäller utan tidebegränsning dock kan omprövning ske om
särskilt behov uppstår. Sådant behov skall anmälas av
naturvårdeförvaltaren. Naturvårdsförvaltaren skall även göra
en översyn för att bedöma behovet av en översyn vart tionde
år. Därefter anmäls ärendet till länsstyrelsen.
Med stöd av 8 och 9 §§ naturvårdslagen och 11 § naturvårdaförordningen meddelar länsstyrelsen att
- slåtterängen (område A) får betas efter slåttern på
sensommaren (Föreskrift A 9 i beslut 1975-04-25). Härav följer
att markägare och innehavare av särskild rätt förpliktas tåla
betesdrift inom område A (Föreskift B 1 i beslut 1975-4-5)
- användning av gödselmedel i betesmarkerna i Påsbo
naturreservat är förbjuden. Förbudets omfattning framgå av
karta som hör till detta beslut (bilaga 2). Förbudet gäller
inte åkermark.
BAKGRUND OCH MOTIVERING
Pålsbo naturreservat bildades 1975-4-2i Boxholms kommun.
Syftet med reservatet är att genom skötsel vidmathålla ett
gammalt odlingalandskap med dess skönhet och stora floristiska
värden.
Förslaget till skötselplan har remitterats till markägare,
arrendatorer, naturvardsverket och kommunen.
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Ett av syftena med Pålsbo naturreservat är att bevara
hagarnas och ängens rika flora och vegetation. Många av
växterna i fråga har anpassat sig till att leva i beteseller slåttermarker.
Flertalet av växterna gynnas på tämligen magra marker.
Extra näringsämnen i form av gödselmedel kan innebära att
växterna försvinner. Kunskaperna om hur det äldre
odlingslandskapet hävdades förr har ökat sedan Pålsbo
naturreservat avsattes 1975.
·
Länsstyrelsen har på grund av det ovan sagda gjort
ändringar i föreskrifterna för Pålsbo naturreservat.
_____________

Detta beslut kan överklagas, se bilaga (formulär 115,
milödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom
undertecknade deltagit länsassessorn Jan Kaller.
Sverker Kärrsgård
Avdelningedirektör
Maria Lindqvist
Byrådirektör
Bilagor
Skötselplan
Karta, förbud mot spridning av gödselmedel
Hur man överklagar, formulär 115
Utsändningslista
Stiftsnämnden, Box 3130, 580 03 LINKÖPING
Ekeby kyrkliga samfällighet, c/o Lennart Dellerbring,
Boets Norrgård, 599 00 ÖDESHÖG
Gösta Petersson, Atterbomsvägen 14, 590 10 BOXHOLM
Sune Petersson, Enestigen 1, 590 10 BOXHOLM
Curt Petersson, Ljunggatan 25, 595 00 MJÖLBY
Lars-Göran Björk, Pålsbo Gård, 595 00 MJÖLBY
Assar Thoor, Förmo, 595 00 MJÖLY
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akten (naturreservatedossier)
Kopia till statens naturvårdsverk + 2 ex av skötselplanen
Boxholms kommun
skogevårdsstyrelsen
Införes i länets författningssamling
Tidningskungörelse
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