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Se sändlista

Bildande av Nästångens naturreservat i Ydre kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken fastigheten Ribbingshov
2:80 som naturreservat med syfte, föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Nästångens naturreservat.
Syftet med reservatet
Syftet med Nästångens naturreservat är att bevara den värdefulla livsmiljön Västlig
taiga med barrblandskog, och inslag av lövskog och lövrik blandskog, i gynnsamt
tillstånd. Livsnödvändiga miljöer och strukturer för hotade, sällsynta och
hänsynskrävande arter i området, t ex gamla träd, hålträd och död ved, ska
förekomma i gynnsam omfattning.
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.

framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av
fällt vilt;

3.

uppföra byggnad eller annan anläggning;

4.

uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;

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. muddra eller rensa i vatten;
11. anlägga fiskodling;
12. släppa ut avloppsvatten;
13. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya
arter;
14. måla på träd, sten eller annan fast ytbildning
-------------------------------------------------------------------------------------------------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.

lövträd och gamla grova tallar gynnas genom bortröjning av ung gran i delar av
området, i enlighet med fastställd skötselplan. Dokumentation, i enlighet med
fastställd skötselplan.

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
-----------------------------------------------------------------------------------------------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.

ta ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar;

2.

störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd

Nästångens naturreservat

3.

2009-12-16

sid 3
511-16501-05

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga,
gräva, rista, hacka eller måla;

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
4.

anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;

5.

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 skötsel av befintliga
anläggningar (vägar, kraftledningsgator, nedlagda kablar samt vindskydd).
------------------------------------------------------------------------------------------------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 utgörs av lövrik blandskog som till stora delar är gammal och mycket lite
påverkad av skogsbruk. Här lever ett stort antal hotade och av pågående
markanvändning missgynnade arter i de flesta artgrupper. Området är därför
prioriterat i arbetet med att uppnå miljömålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt
och djurliv” om vilka regering och riksdag har beslutat.
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 Nästångens 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 Nästångens 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.
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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 allemansrätten inte väsentligen påverkas av beslutet.
Miljökvalitetsmål
Bildandet av Nästångens naturreservat är en del av uppfyllandet av
miljökvalitetsmålen ”Levande skogar” och ”Ett rikt växt och djurliv” om vilket
Sveriges riksdag och regering beslutat.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Nästångens naturreservat dokumenterades i
samband med länsstyrelsens inventering av skyddsvärda skogar på statlig mark 2003.
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 Naturvårdsverket med dåvarande
markägaren Sveaskog och kom överens om köpeskilling för området. Marken
förvärvades år 2005.
Remissyttranden
Remissen gick ut enligt sändlista (se nedan). Svar inkom från E.ON, Sveaskog,
Släthults jaktlag, Skogsstyrelsen och Vägverket. Även Naturvårdsverket har, via epost, tillfrågats om man vill delta i remissen men avböjt. Sveaskog och
Skogsstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. E.ON har inget att erinra förutsatt
att befintlig luftledning kan behållas samt att man vid behov kan koppla på eventuell
vindkraft till nätet vid fördelningsstationen Visskvarn. Vägverket påpekar vikten av
att kunna utföra vägunderhåll och eventuella förbättringar av väg 134. Jaktlaget har
önskemål om att kunna framföra motorfordon på basväg i höjd med Uvagölen.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
E.ON har förtydligat att utbyggnad av vindkraft i trakten f.n inte är aktuell men att
förfrågan förekommit. Om utbyggnad av vindkraft kommer bli aktuell kan
förstärkning av elnätet sannolikt innebära att jordkabel läggs utefter befintlig väg.
När det gäller jaktlagets önskemål om att kunna använda basväg i höjd med
Uvagölen så finns redan ett servitut för fastigheten Ribbingshov 2:36 räkning att
utnyttja denna väg i skogsbruket. Länsstyrelsen bedömer att jaktlagets användande av
basvägen i syfte att restaurera viltvatten inom fastigheten Ribbingshov 2:36 ryms
inom detta servitut.
Strandskydd
Vissa delar av reservatet är beläget inom område där strandskyddsbestämmelser
gäller enligt 7 kap. miljöbalken.
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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 3 (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, även
byrådirektörerna Mikael Hagström och Sofia Bergvall samt länsassessor Karin Fridell
och antikvarien Mattias Schönbeck deltagit.

Magnus Holgersson
t.f Landshövding
Jens Johannesson
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
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Sändlista
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Släthults Jaktlag, c/o Henrik Mejsholm, Gärdesvägen 11, 570 60 Österbymo
Mörtvikens jaktlag, c/o Andreas Gustavsson, Hestrahult mellangård, 570 60
Österbymo
E.ON Elnät Sverige AB, Box 735, 391 27 Kalmar
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping (när beslutet vunnit laga kraft)
Vägverket, region sydöst, 551 91 Jönköping
Sveaskog, Box 3223, 350 53 Växjö
Ydre kommun, Ydre kommun, 570 60 Österbymo
Skogsstyrelsen, Vimmerby distrikt, Mässhantverksgatan 1598 40 VIMMERBY
Naturskyddsföreningen i Kinda Ydre, att Hans Karlsson, Asby kyrkväg 9, 570 60
Österbymo
BRF Visskvarn upa, Ydregatan 23/B ALM, 570 60 ÖSTERBYMO
Rooth,Gustav Birger, Garvargränd 37, 574 34 Vetlanda
ROOTH,GUNNI ELISABETH MAUD, SKOGSGATAN 1, 591 36 MOTALA
ROOTH,HÅKAN PER ERIK, RÅSSNÄSVÄGEN 20 B, 591 70 MOTALA
KARLSSON CHRISTER IVAR, MALMGATAN 22, 590 12 BOXHOLM
KARLSSON NILS ROGER, ÖSTERSKOGSVÄGEN 30, 590 12 BOXHOLM
Länets författningssamling
Tidningskungörelse

Intern sändlista
Reservatsförvaltningen
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Bilaga 1

Snedstreckat område beläget ca 2 km O Norra Vi, Östergötland, utgör Nästångens naturreservat.
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Karta tillhörande beslut om Nästångens naturreservat.
Objektsnummer (NVR ID) 2014502 dnr 511-16501-05.

