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Se sändlista

Bildande av Hanekulla naturreservat i Kinda kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att förklara ett område
inom fastigheten Hanekulla 1:1, Härsjö 1:3 och Hålebo 1:16 som naturreservat,
avgränsat enligt bifogad karta, bilaga 1, med föreskrifter och skötselplan enligt
nedan.
Syfte
Syftet med reservatet är att bevara ett område med lövrik barrnaturskog,
lövnaturskog och ädellövnaturskog som hyser en stor biologisk mångfald knuten
till bl. a gamla träd, grov död ved och orördhet. I området har påträffats
rödlistade arter och signalarter knutna till dessa element och denna historik.
Naturskogen, med dess naturtyper och element, skall bevaras och utvecklas så
att de för naturtyperna representativa arterna, inklusive signalarter och rödlistade
arter, ska kunna fortleva i livskraftiga populationer eller vandra in.
Syftet med naturskogsreservatet skall i huvudsak nås genom att området lämnas
till fri utveckling, så att mängden gamla träd och grov död ved ökar i största
möjliga mån. Då bibehålls också en gynnsam bevarandestatus för EU-habitaten
Västlig taiga (9010) och Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av
fennoskandisk typ med rik epifytflora (kod 9020).

Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver föreskrifter och
förbud i andra lagar och författningar förbjudet att:
•

anlägga brygga eller fast angöringsanordning för båt

•

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon
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•

anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling

•

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva,
schakta, spränga, borra, rista, hacka, måla, dika, dämma, utfylla, plöja eller
utföra annan mekanisk markbearbetning

•

anordna upplag

•

tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel

•

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel

•

göra ingrepp i vegetationen

•

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd

•

plantera barrträd på åkermark

•

ta bort eller upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle

•

fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

•

ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter

•

uppföra byggnad, om- eller tillbyggnad, luft- eller markledning,
vindkraftverk, mast, torn eller annan anläggning

•

köra motordrivet fordon på skogsmark.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder, att transportera virke genom
reservatet vid de på beslutskartan markerade passagerna med skotare.
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för jakträttsinnehavaren att
transportera ut fällt vilt med s.k. järnhäst eller annat liknande mindre
fordon.
Föreskrifterna skall inte heller utgöra hinder för att bruka den på kartan
markerade åkermarken eller att åkermarken nyttjas för virkesupplag i
samband med skogsavverkning. Föreskrifterna skall vidare inte utgöra
hinder för att underhålla och nyttja jordkällare i anslutning till Hanekulla
gård.
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För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas, med stöd av 7 kap.
6 § miljöbalken, ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten
att tåla sådana intrång i reservatet som:
•

utmärkning av reservatets gräns och information om reservatet

•

iordningställande av anordningar för friluftslivet, som anges i fastställd
skötselplan

•

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan. Vid
skötselåtgärder där gagnvirke avverkas och virket ska tas bort från området,
tillfaller eventuella nettointäkter reservatsförvaltaren.

Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i
reservatet, föreskriver Länsstyrelsen att det – utöver föreskrifter och
förbud i andra lagar och författningar – inte är tillåtet att:
•

anbringa affisch, inskrift, plakat, tavla eller liknande

•

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla

•

köra eller parkera motordrivet fordon

•

tälta eller ställa upp husvagn eller dylikt

•

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

•

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar

•

plocka eller gräva upp växter eller växtdelar av ris, örter, mossor eller lavar,
med undantag för bär och matsvamp

•

på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

•

störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur

•

göra upp eld.

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
•

utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda
till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet

•

bedriva försäljning eller utnyttja reservatet i kommersiellt syfte

•

anordna tävlingar eller lägerverksamhet.
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Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder mot åtgärder som erfordras för
reservatets skötsel, inklusive uppföljning och dokumentation, i enlighet
med fastställd skötselplan. Föreskrifterna skall inte heller utgöra hinder för
jakträttsinnehavaren att i samband med jakt medföra okopplad hund eller
mot att jakt bedrivs i kommersiellt syfte.

Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (SFS1998:1252) enligt
miljöbalken fastställer länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av
den till beslutet hörande skötselplanen, bilaga 2. Naturvårdsförvaltare för
naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
Skälen för beslutet
Hanekulla naturreservat med sin stora areal av naturskog har få motsvarigheter i länet.
Området består till största delen av barrnaturskog, lövrik barrnaturskog och
ädellövnaturskog. Det finns gott om grova, gamla träd av flera olika trädslag och grov
död ved i olika nedbrytningsstadier, vilket gör det sannolikt att många rödlistade
insekter och kryptogamer förekommer. I området finns en hög koncentration av
nyckelbiotoper och en mängd signalarter och rödlistade arter har påträffats. Området
har också höga ornitologiska värden och markfloran är ställvis rik. Största delen av
området är föreslaget till Natura 2000 med habitaten ”Västlig taiga” (9010) och
”Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk typ med rik
epifytflora” (9020).
Ärendets handläggning
Dokumentation
De höga naturvärdena inom Hanekulla naturreservat dokumenterades i samband
med skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheterna år
1995.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 och 5 kap. miljöbalken, prövat och
funnit att bildandet av Hanekulla naturreservat är förenligt med en, från
allmän synpunkt, lämplig användning av markområdet och att åtgärden
överensstämmer med gällande kommunal översiktsplan.
Remissyttranden
Efter värdering och förhandling med markägaren samt utbetalning av
ekonomisk ersättning från Naturvårdsverket, remitterade länsstyrelsen
förslag till beslut till markägare, Skogsvårdsstyrelsen, Kinda kommun och
Naturskyddsföreningen. Svar har inkommit från Kinda kommun som inget
har att erinra mot förslaget samt från Carl-Gustaf Hamilton, som vill att
det under rubriken ”Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken …” tydligt skall
framgå att okopplad hund får medföras av jakträttsinnehavaren i samband
med jakt samt att det klart skall framgå att jakt får bedrivas i kommersiellt
syfte i reservatet. Ett förtydligande har gjorts under föreskrifterna i den
avsedda rubriken.
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Konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat (enl. 27 § verksförordningen (1995:1322)):
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt
7 kap. 30 § inte ger negativa konsekvenser för vistelse och färd i
naturreservatet utöver vad som är brukligt enligt allemansrätten.
Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att reservatets syfte uppnås.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken gäller omedelbart, även om de
överklagas.

I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i
plenum fattat beslut, har förutom föredraganden deltagit länsrådet Magnus
Holgersson, avdelningsdirektör Catarina Jacobsson, chefsjuristen Bo
Hultström, biträdande länsantikvarie Carin Claréus, avdelningsdirektör
Sverker Kärrsgård och byrådirektör Tommy Ek. I styrelsens beslut deltog
landshövdingen och ledamöterna Lena Micko, Sven E Andersson, Carl G
Nilsson, Sonia Karlsson, Sven Eric Nilsson, Mattias Ottosson, Majlis
Johansson och Elisabeth Gustavsson samt suppleanterna Britt Olauson,
Stefan Hagfeldt, Elisabeth Edlund, Lelle Karlsson och Ann-Sofie
Bergeling.

Björn Eriksson
Landshövding
Maria Taberman
Byrådirektör

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 5 (formulär 115,
Miljödepartementet)

Bilagor
1. Karta över Hanekulla naturreservat
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
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Sändlista
Carl Hamilton, Blekingevägen 5, 597 32 Åtvidaberg
Elisabeth Benilton, Furuhällsvägen 36, 531 58 Lidköping
Stefan Carlsson, c/o Dick Karlsson, Helgegården, Hålebo, 597 91 Åtvidaberg
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