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Se sändlista

Bildande av naturreservatet Fagerhults lövskog i Kinda kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken ett område inom
fastigheterna Fagerhult 1:4, 1:8 och 1:26 som naturreservat med föreskrifter och
skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Syfte
Syftet med naturreservatet Fagerhults lövskog är att bevara och restaurera trädklädda
hagmarker, lövnaturskogar och betade skogar med ett stort inslag av gamla träd och
död ved. I området har påträffats en rad rödlistade lavar, svampar, fåglar och insekter,
främst knutna till gamla lövträd och grov död ved. Den varierade lövrika miljön och
alla arter knutna till denna ska bevaras. I området finns även många kulturhistoriskt
intressanta lämningar som till exempel en märkvärdig och välbevarad varggrop som
ska bevaras och göras tillgänglig.
Syftet ska nås genom att området undantas från skogsbruk. I stora delar kommer
skötselåtgärder att vidtas för att gynna lövskog och hävdgynnad biologisk mångfalt
och för att bevara kulturhistoriska lämningar.
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. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar
eller andra farkoster;
2. anordna upplag;
3. framföra motordrivet fordon med undantag av, på beslutskartan
befintliga vägar samt på beslutskartan markerade basvägar i samband
med skogsskötsel på marker som angränsar till naturreservatet.
Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av fällt vilt;
4. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda
kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra
mineralämnen;

5. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande träd och buskar;
6. ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;
7. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter;
8. uppföra mast, vindkraftverk eller torn;
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
9. uppföra luft- eller markledning utöver vad som anges i befintliga
servitut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 6
§ miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att utan ytterligare
ersättning tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet och pågående forskningsprojekt;

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan.

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. köra eller parkera motordrivet fordon, annat än på befintliga vägar
eller på, av länsstyrelsen, anvisad plats;
2. tälta längre tid än två dygn eller ställa upp husvagn;
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, undantag gäller
för hund vid jakt;
4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
5. plocka träd- eller vedlevande mossor, lavar eller svampar;
6. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
7. bedriva täkt, schakta, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
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.
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 i enlighet med fastställd skötselplan. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder
för skötsel av befintliga anläggningar i enlighet med servitut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------

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 är ett varierat naturområde med mycket höga naturvärden kopplade till såväl äldre
fodermarker som till barrnaturskog och lövskog. Artrikedomen är ovanligt stor och här
finns även många arter som betraktas som hotade eller missgynnade ur ett nationellt
perspektiv. Området hyser till exempel en artrik insektsfauna och flera rödlistade lavar och
svampar.
Området behöver därför bevaras och skötas på naturvårdsmässigt bästa sätt för att uppnå
de nationella miljömålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt
och djurliv”.
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
naturreservatet Fagerhults lövskog 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
naturreservatet Fagerhults lövskog 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 förordning om konsekvensutredning vid regelgivning
2007:1244, i den omfattning det behövs, göra en konsekvensutredning av hur
allemansrätten påverkas genom beslutet om naturreservat. Länsstyrelsen gör
bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken inte ger
negativa konsekvenser för vistelse och färd i naturreservatet utöver vad som är
brukligt enligt allemansrätten. Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att
reservatets syfte uppnås.
Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Fagerhults lövskog är en del i arbetet med att uppfylla
miljökvalitetsmålen ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingslandskap” samt ”Ett rikt växt
och djurliv”, om vilket Sveriges riksdag och regering beslutat.

Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Fagerhults naturreservat dokumenterades i
samband med Skogsvårdsstyrelsens inventering av miljöer lämpliga för vitryggig
hackspett 1990-talet. Senare har området uppmärksammats även vid den nationella
inventeringen skyddsvärda skogar på statligt ägd mark år 2003.
Reservatsbildning
Reservatet har stakats ut och mätts in av Lantmäteriet. En värdering av området
genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB i samråd med markägaren och på
uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Naturvårdsverket med markägaren
och kom överens om ekonomisk ersättning för köp av marken.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till berörda sakägare samt till Sveaskog
Förvaltnings AB (tidigare markägare) Kinda kommun, Skogsstyrelsen Linköping,
Linköpings Naturskyddsförening C/O, närboende Marie Fredin samt Frank Götmark,
Göteborgs universitet som bedriver forskning i området.
Remissinstanserna hade inget att invända mot förslaget, förutom Frank Götmark, som
i ett omfattande svar framförde att samråd ska ske med honom inför skötselåtgärder
som planeras i anslutning till forskningsytorna samt att en skylt som informerar om
forskningen skulle sättas upp. Han framförde även att han tyckte ett av syftena med
reservatet skulle vara att bedriva forskning samt att länsstyrelsen skulle hålla öppet för
forskning även efter 2021 (se bilaga 3).
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Länsstyrelsen skriver i skötselplanen att samråd ska ske med Frank Götmarks
forskningsprojekt inför skötselåtgärder. Han har även möjlighet att i samråd med
reservatsförvaltningen sätta upp skyltar om projektet (inga hindrande föreskrifter).
Angående syftet med skyddet så är det alltjämt att bevara värdefulla naturmiljöer,
kulturlämningar och biologisk mångfald (se ovan). Forskning får bedrivas så länge det
inte strider mot syftet men utgör ingen grund till varför detta område skyddas.
Gällande forskningsprojekt i framtiden bör dessa prövas mot reservatets syfte och i de
fall de strider mot några av reservatets föreskrifter (se särskilt del C punkt 9) skall en
ansökan om tillstånd inlämnas. Detaljsynpunkter på skötselplanen, utöver vad som
berörs ovan, är införda.
Övrigt
Gagnvirke
Allt utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.

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, byrådirektörer Sofia
Bergvall, naturvårdsförvaltare Peter Dahlström och antikvarien Mattias Schönbeck
deltagit.
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