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Östergötlands län
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BESLUT

Miljövårdsenheten

2310-10283-95
0512-206

1996-12-20
dk
Assi Domän Fastigheter AB
791 81 FALUN

Bildande av naturreservatet Vassviksbergets DR i Ydre kommun
Naturresurslagens (NRL) grundläggande hushållningsbestämmelser (kap 2 § 6)
anger att områden, som är av riksintresse för naturvård, skall skyddas mot
åtgärder, som påtagligt kan skada naturmiljön. Den del av reservatet, som ligger
närmast Sommen, är beläget inom ett område av riksintresse för naturvården, NE
31 Sommen, och friluftslivet, FE 2 Sommen. Genom reservatbildningen och
upprättandet av skötselplanen skyddas en del av Sommen mot åtgärder, som
skulle kunna skada naturmiljön och därigenom har syftet med
hushållningsbestäm-melserna i NRL uppnåtts. Beslutet är förenligt med
kommunens översiktsplan
Uppgifter om reservatet
Benämning:

Vassviksbergets domänreservat

Objektnummer:

-

Skyddsform:

Naturreservat

Kommun:

Ydre

Socken:

Norra Vi

Läge:

Vid Norra Vifjärdens sydöstra strand vid Sommen strax
öster om Norra Vi.

Kartor:

Topografisk karta: 7F Tranås SV
Ekonomisk karta: 075 34

Gräns:

Innerkanten av den kraftiga heldragna linjen på
bifogad karta, bilaga 1.

Koordinater:

64 18 00

Areal:

6 ha

Fastighet:

Ribbingshov 2:36

Markägare:

Assi Domän AB

14 73 60

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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Naturtyper:

Bergbrant 1 ha
Talldominerad skog 5 ha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen i Östergötlands län

Beskrivning av området
Reservatet utgörs av av en brant västsluttning ned mot Sommen (Norra
Vifjärden). Området höjer sig ca 60 meter över Sommens vattenyta som i sin tur
ligger ca 150 m ö h. I områdets sydöstra del går berget i dagen på flera ställen och
nedanför berget återfinns branta rasmarker. Längst upp ovan de relativt
otillgängliga branterna är marken mer platåartad. Områdets norra del utgörs av
frisk skogsmark. Från områdets övre delar har man en vidsträckt utsikt över
Sommen sydligaste omgivningar. Trädskiktet domineras av gammal (drygt 200
år) tallskog. Övriga trädslag i området är gran, björk och asp i varierande ålder.
Spridda i området finns enstaka exemplar av ek, oxel, lönn, bok och körsbärsträd.
I buskskiktet dominerar en och i beståndsluckor återfinns hasselbuskage.
Fältskiktet utgörs av mossor, lavar, lingon och ljung.
Ärendets beredning
Området avsattes 1941 som domänreservat. 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 ett långsiktigt skydd som naturreservat. Vassviksberget hör till de
områden som Länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och Assi Domän AB slöt 1995 ett avtal om
naturreservatbildning av ett antal särskilt värdefulla domänreservat i hela landet.
Vassviksberget är ett av de områden som omfattas av avtalet. Förslag till beslut
tillsändes markägaren, Ydre kommun och Kinda-Ydre Naturskyddsförening.
Detta beslut har fattats i enlighet med villkoren i avtalet mellan Naturvårdsverket
och Assi Domän AB och efter samråd med Ydre kommun enligt 43 §
naturvårdslagen.
Synpunkter på förslaget till beslut
Assi Domän AB i Vimmerby har meddelat att man tillstyrker förslaget utan
ytterligare synpunkter. Ydre kommun tillstyrker reservatsbildningen med tillägget
att det är olyckligt att inte odlingslandskapet vid Stora och Lilla Rödje inkluderas
i reservatet. Kommunen menar vidare att vandringsleder, sanitära anläggningar
och parkeringsplatser vidmakthålls genom statens försorg. Naturskyddsföreningen
har inte avgivit yttrande.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen har till Naturvårdsverket fört fram frågan om reservatsbildning vid
Stora och Lilla Rödje, men Naturvårdsverket har varit avvisande till detta. När det
gäller sanitära anläggningar och parkeringsplatser, anser Länsstyrelsen att skyddet
av denna bergbrant inte påkallar uppförande och skötsel av sanitära anordningar.
Länsstyrelsen kan efter, samråd med kommunen, till någon del bidra till underhåll
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av befintlig P-plats. Vidare skall Länsstyrelsens underhålla vandringsleden i
reservatet.

Grund för beslutet
Vassviksberget utgör ett värdefullt skogsområde i en västbrant med gammal grov
skog. Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden.
Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7§ naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) förklarar
Länsstyrelsen det område avgränsas med innerkanten av den kraftiga heldragna
linjen på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat.
Naturreservatets namn skall vara Vassviksbergets domänreservat.
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med reservatet är att bevara ett urskogsartat område med dess flora
och fauna och naturliga successioner. Ändamålet är även att - inom ramen för
detta mål - ge möjlighet till naturupplevelse och vetenskaplig forskning i orörd
natur.
Reservatsföreskrifter
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdslagen samt 9 §
naturvårdsförordningen, vilka anges nedan.
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 att
1. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dämma, utfylla, plöja eller utföra
annan mekanisk markbearbetning
2. uppföra byggnad eller anläggning
3. anlägga väg, led, spång, campingplats eller uppställningsplats för fordon
4. anordna upplag
5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling
6. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter
7. gräva upp växter
8. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
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10. tillföra kalk eller andra mineralämnen
11. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd
12. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
13. framföra motordrivet fordon annat än på befintlig väg
14. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft eller markledning
15. jaga annat än älg, rådjur, hare och räv

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande
åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet.
1. utmärkning av reservatet
2. uppsättning av informationstavlor på platser som anges i skötselplanen
3. anläggning och underhåll av leder som anges i fastställd skötselplan

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att
1. köra eller parkera motordrivet fordon
2. tälta eller ställa upp husvagn
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar
5. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
6. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
7. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller fånga och insamla ryggradslösa
djur
8. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla
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9. elda
10. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under C meddelas av
Länsstyrelsen t ex i samband med vetenskapliga undersökningar i reservatet.
D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Länsstyrelsen fastställer de föreskrifter om naturvårdsförvaltningen mm som
framgår av bifogad skötselplan. Fastställelsen gäller dock inte den ekonomiska
utredningen i skötselplanen, bilaga 2.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. Dock kan en omprövning ske om
särskilt behov uppstår. Naturvårdsförvaltaren skall göra en översyn av planen
vart tionde år för att bedöma behovet av revidering.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen i Östergötlands län.
------------------------------------------------------------------------------------------------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 föredraganden deltagit
avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård, länsassessor Jan Kaller, biträdande
länsarkitekt Lars Fransson och biträdande länsantikvarie Carin Claréus.

Björn Eriksson
Landshövding

Lars Gezelius
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Formulär 114
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Akten (naturreservatsdossier)

Kopia till
Naturvårdsverket
Ydre kommun
Skogsvårdsstyrelsen
Verksledningens kansli
Kulturmiljöenheten
Planenheten
Lantmäteriets länskontor i Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
Kinda-Ydre Naturskyddsförening, c/o Bengt Andersson, Rydsnäsvägen 18,
570 60 ÖSTERBYMO

