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Sändlista

Bildande av Ryda 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 Ryda 1:5 som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt
nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Ryda naturreservat.
Syfte
Syftet med Rydas naturreservat är att bevara oexploaterade områden med lövskog,
bergbranter och barrnaturskog med ett rikt biologiskt innehåll. I området har flera
rödlistade mossor, lavar och svampar påträffats. Därtill är även flera signalarter
funna som indikerar och representerar höga naturvärden knutna främst till gamla
träd och grov död ved. Områdets olika naturmiljöer och sällsynta arter skall
bevaras och populationerna utvecklas.
Syftet skall nås genom att lämna skogen för fri utveckling.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer enligt Natura 2000
skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
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.
2.
3.

Postadress:

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
framföra motordrivet fordon; med undantag för att markägare och annan
sakägare får framföra mindre fordon för uttransport av fällt vilt;
uppföra byggnad eller annan anläggning;

Besöksadress:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3

Telefon:

Telefax:

E-post:

Postgiro:
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uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
anordna upplag;
tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;
avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle, med
undantag för att död ved som faller över stig, väg, kraftledning eller
fornlämning får flyttas till annan del av reservatet;
ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter;

-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7
kap. 6 § miljöbalken ägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av
särskild rätt till fastigheterna tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.
2.
3.

utmärkning av, och information om, reservatet;
lämnas för fri utveckling och i ett delområde möjligt underhåll för beteshävd
samt dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan;
iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan;

-----------------------------------------------------------------------------------------------C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att
färdas och vistas inom reservatet, att det utöver vad som annars gäller, inte är
tillåtet att:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

framföra motordrivet fordon;
utöva bergsklättring
bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar;
plocka hela eller delar av kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med
undantag för bär och matsvamp;
störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla;

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
7.
8.

anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
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 (1998:1252) om områdesskydd 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
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. Största delen
av området är utpekat som naturvärdesobjekt och nyckelbiotop i
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Naturreservatet ingår i det
europeiska nätverket för skyddad natur, Natura 2000 (sitecode SE0230313).
Natura 2000
Reservatet är ett Natura 2000-område. Följande habitat och arter enligt EU:s artoch habitatdirektiv är utpekade i området:
9010 Västlig taiga 16 ha
Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000- områdets tillstånd kommer att gynnas av
reservatbildningen och den skötsel som därav följer.
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 Ryda 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 Ryda 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 höga naturvärdena inom Rydas naturreservat dokumenterades i samband med
Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Reservatsbildning
En värdering av området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB 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 2004-05-12.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, Kinda kommun,
Skogssyrelsen Östra Götaland samt Kinda &Ydre Naturskyddsförening. Kinda
kommun bad om ett förtydligande angående reservatsparkeringen i skötselplanen.
Inga övriga synpunkter på beslutsförslaget har framkommit.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Länsstyrelsen har ändrat skrivningen som rör reservatsparkeringen i skötselplanen
efter Kommunens uppmaning.
Övrigt
Natura 2000
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller
bibehålla ett gynnsam tillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som
kan orsaka betydande påverkan på områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i
området, kräver tillstånd enligt 7 kap.28a § miljöbalken sedan 2001-07-01.
Verksamheter som är direkt förenliga med områdets förvaltning och skötsel
kräver ej tillstånd ( 7 kap. 28b §, andra stycket miljöbalken). Åtgärder enligt
fastställd skötselplan kan kräva tillstånd.
Tillståndsprövningen skall föregås av ett tidigt samråd enligt 6 kap. 4 §
miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärden kräver en tillståndsprövning skall
en miljökonsekvens-beskrivning (MKB) bifogas tillståndshandlingarna (6 kap.
1 § miljöbalken). MKB:n skall belysa hur områdets utpekade livsmiljöer och arter
påverkas.
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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, Samhällsbyggnadsdirektör Leif Jonsson, och biträdande
länsantikvarien Bror-Tommy Sturk deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd

Annika Forsslund
Byrådirektör
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Vivi & Lars Wiström
Ryda Storgården
590 41 Rimforsa
Henrik Wiström
Ryda Norrgården
590 41 Rimforsa
Niclas Wiström
Överstegatan 2
582 12 Linköping
E.ON Lednät Sverige AB
Att Bengt Stridh
Hospitalsgatan 55
602 28 Norrköping
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Kinda Kommun, 590 40 Kisa
Skogsstyrelsen i Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
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