LÄNSSTYRELSEN
ÖSTERGÖTLAND

BESLUT
2003-03-21

1(6)
0511-5077-01
0583-216

dk
Se sändlista

Bildande av Hålebergets naturreservat i Motala kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara ett
område inom Kolmetorp 2:2 som naturreservat, avgränsat enligt bifogad
karta, bilaga 1, med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Syfte
Syftet med Hålebergets naturreservat är att bevara oexploaterade områden
med hagmark, lövskog, bergbranter och barrnaturskog med ett rikt biologiskt
innehåll samt att bevara kulturhistoriskt intressanta lämningar. I området har
påträffats flera rödlistade mossor, lavar, svampar och fjärilar. Därtill är även
flera signalarter påträffade som indikerar och representerar höga naturvärden
knutna främst till gamla träd och grov död ved. Områdets olika naturmiljöer
och sällsynta arter skall bevaras och utvecklas.
Syftet skall nås genom att:
•

Lämna barrskogen för fri utveckling

•

Hugga bort yngre gran i lövskogen så att inte granen tar över

•

Hävd av hagmarker skall fortsätta.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Postgiro

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

013 - 19 60 00

013 - 19 63 33

lansstyrelsen@e.lst.se

3 51 75 - 9
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Föreskrifter
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:
• anbringa affisch, inskrift, plakat, tavla eller liknande
• anlägga luftledning och/eller markledning
• anlägga väg eller uppställningsplats för fordon.
• 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, med undantag för vad som
krävs för att hålla befintliga vägar (markerade med heldragen eller
streckad markering på reservatskartan) och befintlig vattentäkt i gott
skick.
• anordna upplag
• tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel
• använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
• göra ingrepp i vegetationen annat än enligt skötselplan
• omföra betesmark till åker eller skogsmark
• avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd.
• ta bort eller upparbeta dött träd och delar av träd eller vindfälle, med
undantag för att död ved som faller över stig eller kulturlämning får flyttas
till annan del av reservatet.
• ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter
• uppföra byggnad eller om- och tillbyggnad, mast, torn, vindkraftverk eller
annan anläggning
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder mot åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel, inklusive uppföljning och dokumentation.

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 och information om reservatet
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iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan

Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i
reservatet, är det utöver vad som annars gäller enligt föreskrifter och förbud i
andra lagar och författningar inte tillåtet att:
•

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

•

köra eller parkera motordrivet fordon, med undantag för att markägare
och annan sakägare får framföra fordon på befintliga vägar och kortast
möjlig väg genom terrängen till befintlig vattentäkt.

•

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

•

utöva bergsklättring

•

gräva upp växter eller växtdelar av ris, örter, mossor eller lavar.

•

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

•

göra upp eld, med undantag för markägare och annan sakägare

Dessutom är det förbjudet att:
•

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

•

bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte utan
tillstånd av Länsstyrelsen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
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Skälen för beslutet
Skogen i området är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här
finns därför gott om död ved och en rad rödlistade arter knutna till veden.
Marken är bitvis kalkrik vilket ger upphov till en ganska rik markflora
med krävande arter som sårläka och ramslök. Kalkförekomsten gör också
att lövträden kan konkurrera med granen vilket gynnar lövträdslevande
lavar, insekter och fåglar. Här finns även en rad rödlistade arter knutna till
lövträd (se skötselplan). Största delen av området är utpekat som
naturvärdesobjekt och nyckelbiotop i Skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering. Området är föreslaget att ingå i Natura 2000
och är klassat som habitaten 9010 (Västlig taiga) och 9050 (örtrik,
näringsrik skog med gran). Inom reservatet finns även en liten betesmark
klassat som habitatet 6230 (Örtrika stagg-gräsmarker på silikatsubstrat).
Ärendets handläggning
Dokumentation
De höga naturvärdena inom Hålebergets naturreservat dokumenterades i
samband med Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Fördjupade inventeringar har sedan gjorts i regi av Länsstyrelsens
projekt Hotade arter, där moss- och lavfloran inventerades. Inom
området har även en fjärilsinventering genomförts.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 och 4 kap miljöbalken, prövat och
funnit att bildandet av Hålebergets naturreservat är förenligt med en, från
allmän synpunkt, lämplig användning av markområdet och att åtgärden är
förenlig med gällande kommunal översiktsplan.
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.
Reservatsbildningen
Håleberget föreslogs att ingå i Natura 2000 och frågan om
reservatsbildning togs upp med markägarna år 2001. Efter värdering och
förhandling med markägarna skrevs överenskommelse om
intrångsersättning 2002-11-27.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut, inklusive skötselplan, till
markägare, arrendator av jakt, arrendator av jordbruksmark, Motala
kommun, Motala Naturskyddsförening, Vägverket och
Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland. Motala kommun har yttrat sig över
förslaget och ställer sig positiv till förslaget till beslut inklusive
skötselplan. Muntliga yttranden har även inkommit från jaktarrendator
Crister Jansén och arrendator Eva Carlsson. Båda ställer sig positiva till
förslaget men Eva Carlsson hade två synpunkter. 1) Hon ville ha möjlighet
att eventuellt i framtiden beta delar av skötselområde 3.
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2) Hon påpekade att det borde ordnas med soptunna vid parkeringen.
Vägverket och Naturskyddsföreningen har också yttrat sig men hade heller
inget att invända mot förslaget.
Länsstyrelsens bemötande av remissyttranden
Med anledning av arrendatorns önskemål om möjlighet till betesdrift
ändrades skötselplanen så bete blir möjligt. Staten tar dock inte på sig
något ansvar att upprätthålla hävd eller stängsel. Målet med skötseln i
området är att skapa eller bibehålla en ljusöppen lövskog vilket bedöms
möjligt även med betesdjur i skogen.
Vad gäller soptunnan så kommer behov sannolikt att finnas varför en
tunna kommer att utplaceras vid parkeringen.

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4 (formulär 115,
Miljödepartementet).
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft, utom vad avser den
delen av beslutet som avser föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap.
30§ miljöbalken. Den delen av beslutet gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom föredraganden
deltagit länsrådet Magnus Holgersson, avdelningsdirektör Sverker
Kärrsgård, biträdande länsarkitekt Jan Persson, länsassessorn Jan Kaller,
byrådirektör Mikael Hagström och biträdande länsantikvarien Carin
Claréus.

Björn Eriksson
Landshövding
Maria Taberman
Byrådirektör

Bilagor
1.
2.
3.
4.
5.

Reservatskarta Hålebergets naturreservat
Översiktskarta
Skötselplan
Hur man överklagar, formulär 115
Remissyttranden
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Sändlista (dk)
Birgitta Leionmarck, Säters gård, 551 96 Motala
Barbro Stenbock, Simonslund, 130 55 Ornö
Fredrik Leionmarck, Vulkanus gatan 2, 113 21 Stockholm
Hans Leionmarck, Bredablicksvägen 11 A, 1 tr, 181 42 Stockholm
Cecilia Leionmarck, Ringvägen 8, Läg 1102, 117 26 Stockholm

Kopia till
Crister Jansén, Sjöhamra Gård, 591 92 Motala
Jan-Olov och Eva Carlsson, Säters gård, 591 96 Motala
Motala kommun
Skogsvårdsstyrelsen Mjölby
Naturskyddsföreningen i Motala, Inger Lundqvist, Smålandsgatan 20A, 591 60 Motala
Vägverket
Reservatsförvaltaren, c/o Dan Nilsson
Lantmäteriverket
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
akten (naturreservatsdossier)
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