LÄNSSTYRELSEN
ÖSTERGÖTLAND

BESLUT
2006-11-16

sid 1 (7)
511-8450-01
0512-215

sändlista

Bildande av Susehålsravinens naturreservat i Ydre kommun samt
förslag till skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheterna Högerås 1:2, Högerås 1:3, Flodlycka 1:2, Flodlycka 1:5, Idhult 1:2,
Kyrkomaden 1:1 och Österås 1:9 i Ydre kommun som naturreservat med
föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på
bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Susehålsravinen naturreservat.
Syfte
Syftet med Susehålsravinens naturreservat är att bevara en relativt opåverkad äldre
barrskog och en värdefull vattenmiljö med innehåll av alla de komponenter som är
viktiga för fortlevnaden av hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter
representativa för naturtyperna.
Syftet ska nås genom att lämna området orört, med undantag för att gran hålls efter i
det talldominerade området.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer och
arter enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det, utöver vad som annars gäller, inte tillåtet
att:
1. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk bearbetning av mark eller i vatten;
2. uppföra byggnad eller annan anläggning;
3. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon;
4. anordna upplag;
5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;
6. ändra florans 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;
10. tillföra kalk eller andra mineralämnen;
11. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd;
12. ta bort eller upparbeta dött träd, gren eller vindfälle;
13. framföra fordon med undantag för väg och för uttransport av fällt vilt med
mindre fordon. Körskador ska undvikas;
14. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
15. samla kryptogamer eller ryggradslösa djur.
-------------------------------------------------------------------------------------------------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.

utmärkning av, och information om, reservatet;

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan. Allt utfallande
gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren. Största delen av skogen ska
lämnas orörd, men i det talldominerade paritet ska unggran hållas undan;

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan, en parkeringsplats med informationsskylt.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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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. framföra motordrivet fordon eller cykel;
2. tälta eller ställa upp husvagn;
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vad som krävs i
samband med jakt;
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
5. samla mossor, lavar, svampar, kärlväxter eller ryggradslösa djur;
6. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt;
7. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
8. förstöra eller skada fast naturföremål, vattenmiljö eller ytbildning genom att
borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla;
9. göra upp eld.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
11. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
12. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
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. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för skötsel av befintliga
anläggningar i enlighet med servitut, ledningsrätt etc;
a. Kraftledningsrätt Högerås 1:2 & Flodlycka 1:2
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Förvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
Området utgör ett värdefullt barrskogsområde med en mångfald av växter och djur,
bl a flera hotade arter och signalarter, knutna till naturskogsmiljöer och bäckmiljöer.
Värdena är till stor del knutna till förekomsten av gamla träd och död ved, såväl
stående som liggande. Bäcken har lekbotten- och yngelområdes kvalitéer, lämpliga
för bla öring. Området har höga limniska, botaniska, ornitologiska och
entomologiska värden. Området bör särskilt skyddas på grund av dessa höga
biologiska värden. Området utgörs till stor del av det i EU:s habitatdirektiv
prioriterade habitatet Västlig taiga (9010).
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Natura 2000
Reservatet är till största del ett Natura 2000-område med namnet Susehål och
sitekod Susehål SE0230185. Följande habitat och arter enligt EU:s art- och
habitatdirektiv är utpekade i området:
9010
Buxbaumia viridi

Västlig taiga
Grön sköldmossa

11,5 ha

Följande fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv är utpekade i området:
Dryocopus martius,

Spillkråka

Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000-områdets tillstånd kommer att gynnas av
reservatsbildningen 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 Susehålsravinens naturreservat är förenligt med en, från allmän
synpunkt, lämplig användning av markområdet. Beslutet strider inte heller mot
den gällande kommunala översiktsplanen.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att
bildandet av Susehålsravinens 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.
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 har gjort bedömningen att angivna begränsningar i
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken uppvägs i motsvarande grad av
att området blir mer lättillgängligt. Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att
reservatets syfte uppnås. Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna är skäliga när
berörda intressen sammanvägts.
Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Susehålsravinen är en del av uppfyllandet av
miljökvalitetsmålet Levande skogar och miljökvalitetsmålet Levande sjöar och
vattendrag om vilket Sveriges riksdag och regering beslutat.
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Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga skogliga naturvärdena inom Susehålsravinens naturreservat,
dokumenterades i samband med Skogsvårdsstyrelsens inventering av
nyckelbiotoper på fastigheterna år 1995 och i samband med moss- och
lavinventeringen av hotade arter i Östergötland år 1999. År 2002 dokumenterades
även områdets höga limniska naturvärden i samband med projektet för biologisk
återställning av Silverån.
Reservatsbildning
En värdering av området genomfördes av Svefa AB i samråd med markägarna och
på uppdrag av Länsstyrelsen under 2001. Därefter förhandlar Länsstyrelsen med
markägarna för att komma överens om köp respektive ekonomisk ersättning, för
intrånget i markanvändningen som blir konsekvens av naturreservatsbildningen.
Utbetalning av ekonomisk ersättning från Naturvårdsverket har hittills skett under
åren 2002 och 2005. Den sista överenskommelsen om intrångsersättning blev klar i
november 2006.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare,
Ydre kommun, Skogsstyrelsen Östra Götaland samt Kinda & Ydre
Naturskyddsförening. Två markägare samt Ydre kommun har svarat på remissen.
Markägare till Idhult 1:2 och Kyrkmaden 1:1 i Ydre kommun, har bidragit med
många synpunkter. Bland annat har de uppmärksammat att en del av det blivande
naturreservatet inte omfattas av Natura 2000-området. De har även haft önskemål
om att reservatets syfte, som rör livsmiljöer och arter enligt Natura 2000, skulle
omformuleras, samt ytterligare synpunkter av mer kartteknisk, upplysande och
redaktionell karaktär. Sveaskog AB och Ydre kommun hade inget att erinra mot
förslaget. Ydre kommun påpekar att underhållsåtgärder av befintlig väg inte finns
med i skötselplanen.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
De inkomna synpunkterna har varit värdefulla för beslutet. Reservatskartan och
andra kartor har rättats så att reservatet bär den korrekta avgränsning, vilken
Lantmäteriet mätt in. Förtydliganden om att naturreservatet inte till fullo, utan endast
till största del, är Natura 2000-område har lagts till i beslut och skötselplan. Som
upplysning bifogas även en karta över Natura 2000-områdets gränser. Däremot
kvarstår syftet med naturreservatet. Övriga upplysningar etc har tacksamt tagits emot
och en del av dessa återfinns i beslutet. Underhåll av befintliga vägar belägna i
reservatet är inte en del i reservatsskötseln och finns därför inte med som en punkt i
skötselplanen. Beslutet om naturreservat med tillhörande skötselplan innebär inget
hinder för vägunderhållet.
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Övrigt
Natura 2000
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla
ett gynnsamt tillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som kan orsaka
betydande påverkan på Natura 2000-områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i
Natura 2000-området, kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken sedan
2001-07-01. Natura 2000-områdets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 3.
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
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas tillståndshandlingarna (6 kap. 1 §
miljöbalken). MKB:n skall belysa hur områdets utpekade livsmiljöer och arter
påverkas.
Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4 (Miljödepartementet).
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,
länsassessorn Karin Fridell, biträdande länsarkitekten Jan Persson, antikvarien BrorTommy Sturk och avdelningsdirektören Claes Svedlindh deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Annika Forsslund
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Karta Natura 2000 Område Susehål SE0230185
4. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
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Gertrud Ingegerd & John Bertil Ideland, Månviolsgr. 12, 245 38 Staffanstorp
Gösta Sigurd Albin Lindgren, Högerås, 570 60 Österbymo
Selda Anne-Marie Paulin Vilhelmsson, Blomstergatan8, 360 70 Åseda
Christina Linnea Antonsson, Åsby Backgata 2, 57060 Österbymo
Agneta & Jan Liedbergius, Brogatan 37 B, 571 41 Nässjö
Ann-Christine & Stefan Liedbergius, Bergsgatan 7, 575 38 Eksjö
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Fortum Fastigheter AB, 115 77 Stockholm
Kopia till
Ydre Kommun, 570 60 Österbymo
Skogsstyrelsen Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Kinda & Ydre Naturskyddsförening C/O Hans Karlsson, Asby Kyrkvägen 9,
570 60 Österbymo
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Reservatsförvaltaren, Lars-Erik Ivarsson
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

