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Sändlista

Bildande av Klefsbergens naturreservat i Kinda kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken ett område inom
fastigheten Bränntorp 1:3 i Kinda kommun som naturreservat med föreskrifter
och skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta,
bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Klefsbergens naturreservat.
Syfte
Syftet med Klefsbergens naturreservat är att skydda värdefull naturskog i en
ostvänd rasbrant och intilliggande sumpskog. Karakteristiska arter för dessa
biotoper i allmänhet och hotade, sällsynta samt hänsynskrävande arter i synnerhet,
ska skyddas för att bevara den biologiska mångfalden i regionen.
Syftet ska nås genom att reservatet undantas från skogsbruk och i stor
utsträckning lämnas för fri utveckling. På sikt kan skötselåtgärder som främjar
lövträdsandelen bli aktuella. Därmed säkras så långs som möjligt habitat och
substrat för de hotade, sällsynta och hänsynskrävande arterna och därigenom
möjligheten för deras fortlevnad.
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller
inte tillåtet att:
1.

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;

2.

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

3.

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;

4.

plantera träd eller buskar;

5.

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

6.

anordna upplag;

7.

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;

8.

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon;

9.

framföra motordrivet fordon, med undantag för älgdragare vid transport av
fällt vilt. Transport ska ske så att markskador undviks.;

10. uppföra byggnad eller annan anläggning;
11. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Klefsbergens naturreservat

2006-05-03

sid 3
511-2451-04

B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att tåla att
följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet;

2.

möjlig framtida skötsel som främjar lövträdsinslaget och dokumentation i
enlighet med fastställd skötselplan;

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan;

4.

allt utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med
stöd av föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.

-----------------------------------------------------------------------------------------------C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom
reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
1.

framföra motordrivet fordon;

2.

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

3.

göra upp eld;

4.

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

5.

plocka fridlysta och /eller rödlistade kärlväxter, mossor, lavar eller svampar;

6.

utöva bergsklättring;

7.

störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
8.

anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;

9.

utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
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Ovanstående föreskrifter under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller
den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel.
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
De naturgeografiska förutsättningarna med den ostvända blockbranten och
svackan med sumpskogen, skapar ett gynnsamt klimat med hög och jämn
luftfuktighet, vilket gagnar den rika epifytfloran som växer på träd, block och
bergsväggar i reservatet. Vidare har den svårbrukade branten lång skoglig
kontinuitet med gott om död ved, grova aspar och granar samt grova tallar i de
högre partierna. Enstaka lindar och ekar samt hassel finns i de mullrikare
skrevorna och på den flackare marken som troligen påverkats av skogsbete. I
sumpskogen som vetter mot en lite göl i söder, finns källpåverkade partier med
bland annat intressanta kärlväxter. Sammanlagt finns sju rödlistade arter kända
från området varav ett par är akut hotade.
Klefsbergens naturreservat har höga naturvärden knutna till naturskogar och
ligger inom en av länets värdefulla barrskogstrakter. Detta gör området prioriterat
i Länsstyrelsens naturskyddsarbete.
Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden
bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap miljöbalken, prövat och funnit att
bildandet av Klefsbergens naturreservat är förenligt med en, från allmän
synpunkt, lämplig användning av markområdet och att beslutet inte strider mot
gällande kommunal översiktsplan.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken prövat och funnit att
bildandet av Klefsbergens naturreservat inte går längre i inskränkning av enskilds
rätt att använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
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Konsekvensbedömning av påverkan av beslutet på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat. Länsstyrelsen gör bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt 7
kap. 30 § inte ger negativa konsekvenser för vistelse och färd i naturreservatet.
Inskränkningen i allemansrätten är ringa och motiveras av att ordningsföreskrifterna skall leda till att reservatets syfte uppnås.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Klefsbergens naturreservat dokumenterades i
samband med Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheten
Bränntorp 1:3 år 1995 och Länsstyrelsens inventering av området år 2001.
Reservatsbildning
En värdering av området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB
och skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägarna och på uppdrag av
Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Länsstyrelsen med markägaren och kom
överens om ekonomisk ersättning för intrånget i markanvändningen som blir
konsekvens av naturreservatsbildningen. Utbetalning av ekonomisk ersättning har
skett från Naturvårdsverket, beslutat 2005-05-13.
Remittering av beslutsförslag
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, Kinda kommun,
Skogssyrelsen Östra Götaland samt Kinda &Ydre Naturskyddsförening. Det har
inte framkommit några synpunkter på beslutsförslaget.
Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115, Miljö- och
samhällsdepartementet). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse
om beslutet var införd i ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade
med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknande,
chefsjurist Bo Hultström, biträdande länsarkitekt Jan Persson, och biträdande
länsantikvarien Bror-Tommy Sturk deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd

Annika Forsslund
Byrådirektör
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