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Naturvårdsenheten

Se sändlista

Bildande av naturreservatet Börshults lövskog i Ydre kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheten Börshult 1:6 som naturreservat med syfte, föreskrifter och skötselplan
enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta,
bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Börshults lövskog.
Syftet med reservatet
Syftet med naturreservat Börshults lövskog är att bevara biologisk mångfald i form
av en ädellövskog dominerad av ek med inslag av andra ädellövträd samt björk och
asp och ett rikligt inslag av hassel. Gamla träd, hasselbuskar och död ved är viktiga
strukturer liksom framträngande grundvatten. Karaktäristiska arter för gamla
lövskogar i allmänhet och hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter i synnerhet
ska bevaras. Med hänsyn till naturmiljön ska området även vara tillgängligt för
friluftslivet.
Syftet ska nås genom att naturreservatet undantas från skogsbruk och åtgärder som
kan påverka områdets hydrologi. Åtgärder för att friställa lövträd från uppväxande
gran kan bli aktuellt liksom eventuellt bete. För att nå syftet för friluftslivet finns
behov av en mindre parkeringsyta, information och eventuellt en vandringsslinga.
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:

POSTADRESS:

1.

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;

2.

uppföra byggnad eller annan anläggning såsom mast, vindkraftverk eller
ytterligare luft- eller markledning;

3.

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster;
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4.

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

5.

anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;

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;

-------------------------------------------------------------------------------------------------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 i form av borttagande av gran i liten skala, fällning av enstaka träd för att
tydliggöra och bevara forn- och kulturlämningar, om behov uppstår, eventuellt
bete samt nödvändig skötsel av väg till fastigheten Brevik 2:4;

3.

iordningställande av parkeringsplats, informationstavla och vandringsled;

4.

undersökningar av växt- och djurlivet och andra naturförhållanden genomförs
som ett led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------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.

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

2.

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

3.

störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur med
undantag av enstaka individer för artbestämning i vetenskapligt syfte;
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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 och C utgör inte hinder för förvaltaren av
naturreservatet, eller den som förvaltaren utser, att för sin räkning vidta de åtgärder
som erfordras för reservatets långsiktiga vård och skötsel och som framgår av
föreskrifterna B1-4 ovan. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för skötsel av
befintliga anläggningar, efter samråd med länsstyrelsen, såsom befintlig ledningsrätt
och gällande 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 utgörs av ädellövskog på bördig mark med framträngande grundvatten.
Börshults lövskog utgör ett ovanligt stort och obrutet område med ädellövskog och
ingår som en del i riksintresset NE 42 Sommen. I området lever ett antal arter som
missgynnas av pågående markanvändning.
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 naturreservatet Börshults 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 Börshults 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.
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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 naturreservatsbildningen inte medför negativa konsekvenser för
vistelse och färd i naturreservatet. Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att
reservatets syfte uppnås.
Miljökvalitetsmål och ekosystemtjänster
Bildandet av naturreservatet Börshults lövskog 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 naturreservatet Börshults lövskog
dokumenterades i samband med Länsstyrelsens inventering av lövskogar kring
Sommen 1994 och vid Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på
fastigheten år 1996.
Reservatsbildning
Reservatet har stakats ut och mätts in av Lantmäteriet 2011. En värdering av
området genomfördes av Forum fastighetsekonomi AB i samråd med markägaren
och på uppdrag av Länsstyrelsen. Överenskommelse om ekonomisk ersättning till
markägaren har träffats under 2012.
Remissyttranden
Ärendet remitterades under tiden 2012-11-30 till 2013-01-15. Remissvar har
inkommit från SGU och Kjell och Marita Fogelin. SGU noterar att berggrunden i
området utgörs av granit. Man noterar vidare att SGU:s arbetsmaterial inför en
kommande jordartskarta (1:100 000) överensstämmer med beskrivningen i
skötselplanen dvs att reservatet präglas av morän med enstaka hällblottningar i
sydost. Några närmare studier av moränens sammansättning t.ex kalkinnehåll har
inte gjorts. Ägarna till fastigheten Brevik 2:4 (Sjöarp) önskar att mindre åtgärder
längs den väg som passerar reservatet på väg till deras fastighet ska kunna utföras
utan löpande samråd med reservatsförvaltningen (Länsstyrelsen). När det gäller
större åtgärder såsom att ta bort större grenar eller träd som växer in över vägen är
man beredd på att samråd med Länsstyrelsen krävs.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Länsstyrelsen har fört in text om gällande servitut på sidan 3 i beslutet. Mindre
åtgärder längs vägen till Brevik 2:4 ska kunna utföras utan samråd med reservatsförvaltningen (Länsstyrelsen). Med ”mindre åtgärder” avses att fylla grus i håligheter
till följd av t.ex tjälskador, att ta bort mindre sly och mindre grenar som växer in över
vägen samt att hålla efter lågt växande sly i dikesren och klippa gräsytan i mitten av
grusvägen. Vid större åtgärder kontaktas Länsstyrelsen för samråd. Av SGU:s
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synpunkter förs uppgiften om att berggrunden utgörs av granit in i skötselplanens
beskrivning av områdets geologi.
Övrigt
Strandskydd
Större delen av reservatet är beläget inom område där beslut om utvidgat strandskydd gäller enligt Länsstyrelsens beslut dnr 511-3556-12 (”Beslut om utvidgat
strandskydd vid sjön Sommen i Ydre kommun”, 2012-12-13) med stöd av 7 kap.
miljöbalken.
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,
naturvårdsdirektör Claes Svedlindh, länsassessor Karin Fridell, byrådirektörerna
Sofia Bergvall och Maria Taberman samt antikvarien Mattias Schönbeck deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Jens Johannesson
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
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Bilaga 1.

Karta tillhörande Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Börshults lövskog beslutat
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