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sändlista

Bildande av Kvarseboklint naturreservat i Norrköpings kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheten Östkinds Häradsallmänning S:1, Norrköpings kommun, som
naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns
är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Kvarseboklint naturreservat.
Syfte
Syftet med Kvarseboklint naturreservat är att bevara ett område med barrnaturskog
med ett stort inslag av gamla träd och grov död ved samt ett lövdominerat
lövbrännelikt område. I området har påträffats många rödlistade arter insekter,
mossor, lavar och svampar knutna främst till gamla träd och grov död ved.
Naturskogs- och lövträdmiljöerna med stor mängd gamla träd och grov död ved
med sällsynta och hotade arter knutna till dessa skall bevaras och utvecklas.
Naturskogsmiljöerna, sällsynta och hotade arter knutna till dessa skall bevaras och
populationer utvecklas.
Syftet ska nås genom att området undantas från skogsbruk och huvudsakligen
lämnas för fri utveckling. I delar av området kommer skötselåtgärder att vidtas för
att påskynda utvecklingen av naturvärden och på sikt kan lövbefrämjande åtgärder
bli aktuella i ytterligare några av reservatets delar.

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
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 markbearbetning;
2. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster;
3. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av
fällt vilt;
4. uppföra byggnad, mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
5. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;
6. avverka, gallra, röja, så, plantera, anordna upplag, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
7. ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;
8. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya
arter;
9. jaga fågel;
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
10. anlägga hamn, brygga eller fast angöringsanordning för farkost;
11. uppföra, torn, eller annan anläggning;
-------------------------------------------------------------------------------------------------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. De
barrskogsdominerade delarna av naturreservatet ska lämnas orörda med
undantag av en mindre restaureringsåtgärd i initialskedet. De
lövskogsdominerade delarna ska i stort sett hållas fria från gran;
3. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan, bl a en parkeringsplats med informationstavla samt en vandringsled
in i naturreservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------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;
2. tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats
3. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma strand
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, undantag gäller för hund
vid, inom reservatet tillåten jakt;
5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
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plocka hela eller delar av mossor, lavar eller svampar med undantag för bär och
matsvamp;
skada djurlivet;
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga,
gräva, rista, hacka eller måla;
göra upp eld annat än på plats som Länsstyrelsen har markerat med skylt.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
10. utöva bergsklättring
11. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet för fler än 20 deltagare;
12. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie 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 nyttjande i enighet och/
eller skötsel av befintliga anläggningar och servitut, uppräknade nedan.
Övriga befintliga anläggningar som inte har tillstånd kan komma att prövas;
a.
b.
c.
d.

Kolmården 5:13, väg 05-KVA-245, väg 0581K-01/222, Va-ledning ,brygga 1963
Kolmården 5:17, väg, gång & cykelväg 05-KVA-278
Kolmården 5:18, väg, gång & cykelväg, brunn 05-KVA-279 samt Va-ledning
Kolmården 5:19, sjöbod, brygga, väg, gång & cykelväg, brunn 05-KVA-281,Valedning
e. Kolmården 5:20, sjöbod, brygga, väg, gång & cykelväg, 05-KVA-296
f. Kolmården 5:22, sjöbod, brygga, vattentäkt 05-KVA-314
g. Kolmården 5:35, väg, parkeringsplats, gång & cykelväg, 05-KVA-395, brunn &
vattenledning.
h. Ledningsrätt starkström 0581K-03/169
i. Telefonledning och elledning
j. befintligt skidspår
k. ”av ålder” sjöbod
l. ”av ålder” brygga
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Skäl för beslutet
Bråvikenförkastningen, som är långsträckt, mäktig och mycket framträdande, utgör
en utomordentligt värdefull och skyddsvärd naturmiljö och har klassats som ett
riksintresse ur naturvårdssynpunkt.
Området utgör en oexploaterad och urskogsartad del av förkastningsbranten. Det
sydexponerade läget skapar tillsammans med orördheten med många gamla, grova
träd och död ved, samt förekomsten av kalk, grunden för mycket rika livsmiljöer. På
flera ställen utmed branten finns en påfallande artrik klippängsflora och insektsfauna.
Området ligger inom en särskilt värdefull barrskogstrakt, med värden särskilt knutna
till tallskog. Naturreservatet utgör en av de värdefullare talldominerade skogarna i
Östergötland.
Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet
av Kvarseboklint 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 Kvarseboklint 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. För friluftslivet införs vissa restriktioner som delvis inskränker
allemansrätten. I och med bildandet av naturreservatet kommer dock området att
göras mer tillgängligt för allmänheten med anläggande av parkeringsplats,
information och vandringsled. Länsstyrelsen gör bedömningen att inskränkningarna
enligt ordningsföreskrifterna 7 kap. 30 § 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 Kvarseboklint är en del av uppfyllandet av
miljökvalitetsmålet Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv om vilket Sveriges
riksdag och regering beslutat.
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Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Kvarseboklint naturreservat dokumenterades i
samband med Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheten år
1995 och Norrköpings kommuns naturvärdesinventering av Bråvikenförkastnigen
1998. Under hösten 2003 har Länsstyrelsen inventerat och avgränsat området utifrån
riktlinjerna för naturreservat.
Reservatsbildning
Markägaren uppmärksammade detta sammanhängande och relativt stora område
med höga naturvärdena under sitt arbete med gröna skogsbruksplan och tog kontakt
med Länsstyrelsen. Under 2004 har reservatet stakats ut och mätts in av Lantmäteriet
i samråd med markägaren och Länsstyrelsen. Därefter genomförde Svensk
Fastighetsvärdering AB en värdering av området, på uppdrag av Länsstyrelsen. Som
konsekvens av naturreservatsbildningen vilket inskränker pågående markanvändning,
förhandlade en fristående fastighetskonsult för Länsstyrelsen med markägare om
ersättning. Under åren 2005 och 2006 förhandlade Fastighetskonsult Lars Broman
för Länsstyrelsen med markägaren och Sveaskog och kom överens om köp samt
ersättningsmark. Ersättingsmark har tillhandahållits 2007-02-05, av Sveaskog AB.
Därefter genomför Kommunala Lantmäteriet en fastighetsbildning på uppdrag av
Naturvårdsverket.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till före detta markägare, övriga
berörda sakägare SGU, Norrköpings kommun, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland,
Vägverket och Svenska Naturskyddsföreningen, Norrköpingskretsen.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Sju sakägare, SGU, Vägverket, Svenska Naturskyddsföreningen via
Norrköpingskretsen och Norrköpings kommun har svarat skriftligt på remissen.
Många som berörs av naturreservatsbildningen har även ringt och ställt frågor.
Länsstyrelsen har tillgodosett många synpunkter medan andra har lämnats utan
ändring. För utförligare avvägningar se bilaga 3.
Övrigt
Strandskydd
Vissa delar av reservatet är beläget inom område där strandskyddsbestämmelser
gäller enligt 7 kap. miljöbalken.
Gagnvirke
Allt utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.
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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 undertecknade,
naturvårdsdirektören Claes Svedlindh, länsassessorn Karin Fridell, byrådirektören
Sofia Bergvall och antikvarien Bror-Tommy Sturk deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Annika Forsslund
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Länsstyrelsens avvägningar med avseende på remissyttranden
4. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
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Sändningslista Kvarseboklints Naturreservat
Östkinds häradsallmänning*
Box 421 / LRF-Konsult/
601 05 Norrköping
Djupvik- Sjöberga vägsamfällighet
c/o Per-Ove Asplund
Ö. Villavägen 16
611 36 Nyköping
Djupvik- Sjöberga vägsamfällighet
c/o Göran De-Geer
Nygatan 10
582 19 LINKÖPING
Sondell Kerstin
Strömgatan 13
815 76 Söderfors
Nävsjö Vivian
Högbygatan 10
603 80 Norrköping
Ågmo, Anders John Nils
Winston Churchills Vei 59, II N
9014 Tromsö Norge
Anna-Maja och Hans Sääf,
Gustafsvik Kvarsebo
618 93 Kolmården
Gustafsson, Ann-Sofie Elisabet
Bidevindsvägen 15
603 65 Norrköping
Gustavsson, Eva Marie Kristina
Sotaregatan 9
603 62 Norrköping
Karlsson, Ann Marie Monica
Dalviksgatan 26
603 80 Norrköping
Anita Birgitta Christina Holmberg- Engman och Sven Mats-Ola Engman
Kanalgatan 121
603 65 Norrköping
Vattenfall Eldistribution AB
c/o Vattenfall
162 87 Stockholm
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Sveriges Geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Skogsstyrelsen, Box 288, 593 24 Västervik *
Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping
Lantmäterimyndigheten, Norrköpings kommun, 601 81 Norrköping*
Svenska Naturskyddsföreningen, Norrköpingskretsen
Reservatsförvaltningen
Länets författningssamling*
Objektsregistret*
Tidningskungörelse*
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