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Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Sex sakägare, SGU, Vägverket, Svenska Naturskyddsföreningen via
Norrköpingskretsen och Norrköpings kommun har svarat skriftligt på remissen.
Många av synpunkterna på naturreservatsbildningen handlar om den framtida
förvaltningen av området och hur det berör enskilda människor servitutsrätter och
tidigare nyttjande av området. Under föreskrifterna står det att ”Föreskrifterna ska
inte heller utgöra hinder för skötsel av befintliga anläggningar och servitut.”
Länsstyrelsen bedömer att detta ska förtydligas genom tillägget om nyttjande samt att
de servitut och anläggningar som avses räknas dessa nu upp under föreskrifterna.
Frågor som rör förvaltningen av området exempelvis olika arrenden och avtal med
tidigare markägare, träd som faller över stigar e t c kommer att hanteras löpande i
förvaltningen av området.
Ett önskemål om att naturreservatsgränsen ska ändras så att strandremsan nedan tre
på rad belägna fastigheter inte omfattas av naturreservatet, har inkommit. Motivet till
detta skulle vara att den smala strandremsan redan är ianspråktagen av intilliggande
fastighetsägare. På stranden finns erosionsskydd i form av stenmurar sedan tiden
före fastighetsbildningen 1949-1950 och en mindre hamn är anlagd efter en dispens
från strandskyddet. Trots att avstyckningen skedde innan det generella strandskyddet
infördes i Sverige drogs inte fastigheterna ända ned till vattnet. En del av
fastighetsägarna har erbjudits att köpa till strandremsan av tidigare markägare men då
avstått från erbjudandet. I dag äger Naturvårdsverket stranden. Strandskydd råder
inom strandområdet och allmänheten har möjlighet att kunna passera genom
området. Länsstyrelsen anser inte att det finns tillräckliga skäl för att tillmötesgå
önskemålet om gränsändring. Länsstyrelsen för in ett förtydligande om att nyttjande
och underhåll av strandanläggningarna undantas från föreskrifterna.
SGU önskar ett förtydligande av de geologiska bevarande värdet i skötselplanen
vilket Länsstyrelsen nu fört in i skötselplanen.
Vägverket har inget att erinra mot förslaget till naturreservat och skötselplan.
Norrköpings kommun har några frågor som rör skötselplanen. Bland annat skötsel
av stigar och förslag på att dämning kan vara en skötselmetod för att öka
naturvärden och efterlikna naturlig störning. Länsstyrelsen anser att synpunkterna är
intressanta och kompletterar skötselplanen med avseende på dessa.
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Naturskyddsföreningen har kommit med många intressanta synpunkter som bidrar
till att öka kvaliteten på beslut och skötselplan, allt ifrån skötselområdens skötsel och
innehåll till synpunkter av mer redaktionell karaktär. Naturskyddsföreningen belyser
även vikten av att välmeriterad entreprenör anlitas i den biologiska skötseln, att
åtgärderna utförs måttfullt och under rätt årstid. Länsstyrelsen har inarbetat
synpunkterna i beslut och skötselplan och tar till sig de mer generella synpunkterna.
Länsstyrelsen bedömer dock att en del av de frågor som föreningen tar upp inte är
av sådan tyngd att de förändrar beslutet. Exempelvis utökar Länsstyrelsen inte
antalet förbud genom föreskrifter då dessa ska vara väl avvägda mot de risker som
finns för skada på områdets naturvärden.

