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Bildande av Lövfallets naturreservat i Finspångs kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheterna Torpet 1:2 och Ysunda 1:4 som naturreservat med syfte, föreskrifter
och skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta,
bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Lövfallets naturreservat.
Syftet med reservatet
Syftet med Lövfallets naturreservat är att bevara biologisk mångfald, vårda och
bevara värdefulla naturmiljöer i form av bl.a. naturskogsartad barrblandskog och små
sumpskogar. Syftet är även att bevara och gynna de strukturer, t.ex. gamla träd och
död ved, som hör till en naturskog och de sällsynta och rödlistade arter som är
knutna till naturskogsmiljöer.
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.

uppföra byggnad eller annan anläggning;

4.

uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning. Undantag
gäller för nedläggning av ledning i jordkabel i befintlig ledningsgata. Detta får
utföras av ledningsrättsinnehavaren efter samråd med Länsstyrelsen,

5.

anordna upplag;
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6.

gräva upp växter;

7.

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;

8.

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;

9.

ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;

10. 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.

utmärkning av, och information om, reservatet;

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan, så som åtgärder
för att efterlikna naturliga störningar i vissa delar samt frihuggning av ekar och
andra ljusgynnade träd;

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan, vilket handlar om utmärkning av ev. vandringsstig.

------------------------------------------------------------------------------------------------
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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; Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av
fällt vilt; Motordrivet fordon får även användas på vägar markerade på
beslutskartan vid tjäle eller torr mark av fastighetsägare inom reservatet i
samband med skogsbruk norr om reservatet på fastigheten Torpet 1:2.
Körskador ska undvikas;
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
3. plocka hela eller delar av växter, mossor, lavar eller svampar med undantag för
bär och matsvamp;
4. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
5. skada djurlivet, undantaget den jakt som får bedrivas i reservatet.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
6. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
7. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;
8. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.
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 att röja tre meter från
mitten på angränsande åkerdike. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för att
bibehålla och sköta befintliga anläggningar, d.v.s. befintliga luftledningar
(ledningsrätter för starkström 05-FIN-3463.1 och 0586-94/10.1) enligt ledningsrätt.
De ska heller inte utgöra något hinder för ledningsägaren att ta väg eller sten inom
befintlig ledningsgata för skötsel av befintliga ledningar. Föreskrifterna ska inte heller
utgöra hinder för markägare att flytta på träd som fallit över vägarna markerade på
beslutskartan. Vindfällena ska flyttas till annan del av reservatet. Markägare får även,
i samråd med förvaltaren, underhållsröja i anslutning till på beslutskartan markerade
vägar. Markägare får även röja sly på samt flytta träd som fallit över befintliga stigar.
Träden ska läggas inom reservatet. Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för
att samla ryggradslösa djur genom håvning och i samband med det ta enstaka
individer för artbestämning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
Skogen i området är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns därför
gott om gamla tallar och granar och död ved och flera sällsynta och rödlistade arter
knutna till veden och gamla tallar och granar. Här finns också en rik marksvampflora
med flera rödlistade arter. För att alla de krävande arter som finns i området ska
kunna leva kvar måste området skyddas långsiktigt.
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 Lövfallets 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 Lövfallets 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.
Konsekvensutredning 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 Lövfallets naturreservat är en del av uppfyllandet av miljökvalitetsmålen
Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv om vilka Sveriges riksdag och regering
beslutat.
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Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Lövfallets naturreservat dokumenterades i
samband med Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheterna år
1998. Områdets värden bekräftades vid reservatsutredningen.
Reservatsbildning
Reservatet har stakats ut och mätts in av Lantmäteriet. 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. Beslut om utbetalning av ekonomisk
ersättning har tagits av Naturvårdsverket 2008-07-01.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare,
SGU, Finspångs kommun, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland och
Naturskyddsföreningen i Finspång.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Se bilaga 3.
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,
länsassessorn Karin Fridell, byrådirektören Jan Persson, antikvarien Mattias
Schönbeck och byrådirektör Maria Taberman deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Ulrica Swärd
Biolog
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Remissyttranden och Länsstyrelsens kommentarer
4. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
Sändlista
Elisabet Persson, Ysunda gård 5 Bruket, 612 91 Finspång
Magnus-Lorenz Ekelund, Flintvägen 1, 187 34 Täby
Marianne Henriksson, Stockvillan, Norrköpingsvägen 72, 61291
Finspång
Anders Björk, Djupviksvägen 15, 145 90 Norsborg
Gunnar Björk, Skjutbanevägen 3A, 132 43 Saltsjö-Boo
Affärsverket, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby
Vattenfall Service Syd AB, Österlånggatan 60, 461 88 Trollhättan
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Finspångs kommun, 612 80 Finspång
Skogsstyrelsen, Norrköpings distrikt, Guldringen 58, 603 68 NORRKÖPING
Naturskyddsföreningen Finspång, att Bo Tufvesson, Högamonvägen 16, 61010
LJUSFALLSHAMMAR
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Reservatsförvaltaren, Anneli Lundgren
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping (när beslutet vunnit laga kraft)
Länets författningssamling
Tidningskungörelse

