LÄNSSTYRELSEN
Östergötlands län

1(5)

BESLUT

Miljövårdsenheten

2310-7087-93
581-211

1995-02-17
dk
AssiDomän AB
791 81 FALUN

Bildande av Rävsholmens naturreservat, Norrköpings kommun
NRL:s grundläggande hushållningsbestämmelser(kap 2 § 6) anger att områden
som är av riksintresse för naturvård skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan
skada naturmiljön. Naturreservatet är beläget inom ett område av riksintresse för
naturvården, NE 63 Slätbakens förkastningssystem, enligt Norrköpings kommuns
översiktsplan.
Genom reservatbildningen och upprättandet av skötselplanen skyddas en del av
Slätbakens förkastningssystem mot åtgärder som skulle kunna skada
naturmiljön och därigenom har syftet med hushållningsbestämmelserna i NRL
uppnåtts.

Uppgifter om naturreservatet
Benämning:

Rävsholmens naturreservat

Kommun:

Norrköping

Socken:

Rönö

Läge:

4 km SV Rönö k:a

Kartblad:

Topografisk karta: 087 3
Ekonomisk karta: 087 50

Gräns:

Innerkanten av den kraftiga punkt-streckade linjen på
bifogad karta (bilaga 1); motsvarar fastighetsgränsen.

Fastighet:

Rönö 1:7

Areal:

45 ha, varav 11 ha land och
34 ha vatten

Ägare:

AssiDomän AB

Naturvårds-

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

013 - 19 60 00

013 - 19 63 33

3 51 75 - 9
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Länsstyrelsen

Beskrivning av området:
Rävsholmen var förr en holme men är idag på grund av landhöjningen
sammanvuxen med fastlandet. Området har länge använts som betesmark. På
sluttningar växer gamla, spärrkroniga ekar. Det finns också gott om döda och
ihåliga ekar. Nere i dalgångarna är det något mera öppet. Här växer bl a
korskovall, svinrot, löktrav och bergtörel. Uppe på höjderna går berget i dagen.
Bland mer eller mindre täta slån- och nyponbuskage återfinns bl a blodnäva,
jungfrulin, vit fetknopp, gaffel- och hällebräken. Runt holmen finns flera fina
stränder som lockar till sig båtturister. För andra besökare är området mera
svårtillgängligt eftersom inga vägar leder ner till Rävsholmen. I Länsstyrelsens
naturvårdsplan ingår området i Slätbakens förkastningssystem (objekt N59) som
har mycket högt naturvärde (naturvärdesklass 2) och skyddsmotiven är
geologiska, botaniska och zoologiska. I Norrköpngs kommuns naturvårdsprogram
har området högsta naturvärde (naturvärdesklass 1).
Rävsholmen ligger inom område av riksintresse för naturvård (NE63) och
friluftsliv (FE7).
Ärendets beredning
Rävsholmen avsattes 1943 som domänreservat. Genom tidigare domänverkets
beslut att sälja all mark inom Rönö kronopark, dit Rävsholmen hör, aktualiserades
ett omförande till naturreservat. Under 1993 upprättades ett förslag till skötselplan
vilken tillsammans med förslag till beslut sändes på remiss i oktober 1994.
Remissinstanser var markägaren AssiDomän AB, Naturvårdsverket, Norrköpings
kommun, arrendatorn Anders Bogårdh och Naturskyddsföreningen.
AssiDomän AB har inget att invända mot förslaget. Naturvårdsverket,
Norrköpings kommun och Naturskyddsföreningen har tillstyrkt förslaget.
Naturskyddsföreningen vill öka tillgängligheten från landsidan genom att tillåta
biltrafik på den enskilda vägen från Kåreholmsvägen till Baggetorp samt att en
parkeringsplats anläggs vid Baggetorp. Länsstyrelsen har för närvarande inga
planer på att öka tillgängligheten med hänsyn till reservatets syfte. Reservatet kan
nås från sjösidan samt från landsidan till fots.
Frågan om överföring av fastigheten till naturvårdsfonden kommer att tas upp i
förhandlingar mellan AssiDomän AB och Naturvårdsverket.
Länsstyrelsens beslut enligt 7 § naturvårdslagen
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar Länsstyrelsen det område som
avgränsats på bifogad karta som naturreservat.
Ändamålet med reservatet
Grundsyftet med reservatet är att skydda och bevara ekhagmarken med dess
artrika och betespräglade flora och fauna samt att bevara den rika förekomsten av
gamla, döende och döda ekar. Syftet är också att skydda och bevara en del av
Slätbakens förkastningssystem. Ändamålet är också att skydda de biologiska
värdena i vattenmiljön, särskilt inom de grunda vattenmiljöerna.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av
8-10 § naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna
föreskrifter skall gälla för området.
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A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om 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 bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning
2. att uppföra byggnad eller annan anläggning
3. att anlägga väg, hamn, brygga, campingplats eller uppställningsplats för fordon
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
8. att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen
11. att avverka annat än i enlighet med upprättad skötselplan efter stämpling av
naturvårdsförvaltaren
12. att anlägga fiskodling, musselodling eller liknande
13. att framföra fordon med annat ändamål än för reservatets skötsel eller efter
dispens från Länsstyrelsen
14. att uppföra mast, vindkraftverk, samt att anlägga luft- eller markledning

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående 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 och upplysning om reservatet
2. anordnande av stängselgenomgångar
3. röjning och avverkning i enlighet med fastställd skötselplan
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4. skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande och
underhåll av stängsel i enlighet med fastställd skötselplan
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet.
----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet
1. att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, rista, gräva eller måla
2. att på ett störande sätt använda musikinstrument, bandspelare, musikanläggning
eller liknande
3. att störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller döda däggdjur, fåglar,
grod- och kräldjur
4. att medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat eller förvarat i bur
5. att göra upp öppen eld
6. att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris,
örter, mossor eller lavar
7. att för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
8. att tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
9. att anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
10. att parkera eller ställa upp husvagn
11. att färdas med motordrivet fordon, vattenskoter eller hydrokopter
12. att utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet

Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under A och C meddelas
av Länsstyrelsen t ex i samband med vetenskapliga undersökningar i reservatet.

D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen meddelar Länsstyrelsen härmed
föreskrifter för naturvårdsförvaltningen för Rävsholmens naturreservat genom att
fastställa bifogad skötselplan.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
naturvårdsverkets anvisningar.
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3. Länsstyrelsen är naturvårdsförvaltare.

Beslutet gäller från den dag den vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 114, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit
avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård, länsassessor Jan Kaller, biträdande
länsarkitekt Lars Fransson och biträdande länsantikvarie Carin Claréus.

Rolf Wirtén
Landshövding

Lars Gezelius
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Formulär 114

Akten (naturreservatsdossier)
Kopia till
Statens naturvårdsverk
Norrköpings kommun
Skogsvårdsstyrelsen
Verksledningens kansli
Kulturmiljöenheten
Planenheten
Lantmäteriverket
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
Anders Bogårdh, Kåreholm, 610 24 VIKBOLANDET
Gabriel Danielsson, Kåreholm, 610 24 VIKBOLANDET
Naturskyddsföreningen i Norrköping, c/o Göran Andersson, Eknäsgatan 39,
603 54 NORRKÖPING

