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Naturvårdsenheten
Claes-Erik Svaton
Stämma 1
595 91 Mjölby

Ändring av gräns för naturreservatet Stämma i
Mjölby kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att undanta det område i anslutning till bebyggelsen som framgår av
den heldragna röda linjen på bifogad karta, bilaga 1, från naturreservatet Stämma. Området
omfattar del av fastigheten Stämma 1:1 i Mjölby kommun. Syfte, föreskrifter och skötselplan
för det markerade området upphävs. Syfte, föreskrifter och skötselplan för naturreservatet i
övriga delar ska gälla som tidigare. Beslutet fattas med stöd av 7 kap. § 7 miljöbalken.

Beskrivning av ärendet
Markägaren till Stämma naturreservat har anhållit om att få gränsen för naturreservatet
ändrad för att möjliggöra en mer ändamålsenlig avstyckning av mangårdsbyggnaden på
fastigheten Stämma 1:1. Nuvarande avgränsning av naturreservatet i anslutning till
mangårdsbyggnaden innebär att det endast är 5 m (V) respektive 3,8 m (O) från byggnadens
kortsidor till gränsen för naturreservatet.
Stämma naturreservat beslutades ursprungligen som ett naturvårdsområde 1978-01-27 av
Länsstyrelsen. Beslutet fattades med stöd av 19 § naturvårdslagen. Naturvårdsområdet,
numera naturreservatet, tillkom på initiativ av markägaren som ville att naturvärdena i
beteslandskapet i Stämma naturreservat skulle bevaras i framtiden. Ingen ekonomisk
ersättning har utgått till markägaren för att skydda området som
naturvårdsområde/naturreservat.
Söder om mangårdsbyggnadens södra hörn finns en bebyggelselämning som kan vara en
fornlämning, för närvarande är det inte utrett vilken status lämningen har. Markägarens
anhållan om gränsändring inkluderar delar av bebyggelselämningen.

Motivering till beslutet
Stämma naturreservat tillkom på markägarens initiativ i slutet av 1970-talet. Länsstyrelsen
anser att avståndet mellan naturreservatet och mangårdsbyggnaden är så litet att det är rimligt
att ändra gränsen för att avståndet ska bli större. Naturreservatet består av ett odlingslandskap
som hävdas genom betesdrift. Ägare till mangårdsbyggnaden får genom ändringen av
reservatsgränsen ett rimligare avstånd till stängsel och betesmark än vad som är fallet idag. De
ytor som tas bort ur naturreservatet har låga naturvärden och består inte av utpekade
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naturtyper inom Natura 2000. Ytorna som berörs är små och marginella delar av
naturreservatet. De båda ytorna utgör tillsammans 0,4 % (870 m2) av den totala arealen på
naturreservatet.
Bebyggelselämningen sydväst om mangårdsbyggnaden bör i sin helhet vara kvar inom
naturreservatet för att säkerställa att de aktuella kulturvärdena bevaras. Av den anledningen
genomförs ingen ändring av gränsen som direkt påverkar bebyggelselämningen trots att
markägarens anhållan om gränsjustering inkluderade delar av lämningen.
Syftet med naturreservatet är att bevara ett omväxlande beteslandskap vilket länsstyrelsen
anser inte kommer att påverkas av ändringen av gränsen för naturreservatet i anslutning till
bebyggelsen.
Länsstyrelsen anser att det finns synnerliga skäl för att ändra gränsen för naturreservatet.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Vid införande av miljöbalken 1999 gäller enligt lag (1998:811) om införande av miljöbalkens
övergångsbestämmelser till 7 kap. miljöbalken. Enligt 9 § gäller att ”beslut som har meddelats
före miljöbalkens ikraftträdande om att skydda och vårda ett område eller föremål samt beslut
om ändring av tidigare sådana beslut gäller fortfarande. Sådana beslut skall anses meddelade
med stöd av motsvarande bestämmelser i miljöbalken. Naturvårdsområden skall vid
tillämpningen av miljöbalken anses som naturreservat.”
Det innebär att Stämma naturreservat ska hanteras enligt de bestämmelser som återfinns i 7
kap. i miljöbalken. Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får Länsstyrelsen helt eller delvis upphäva
beslut som den har meddelat enligt 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl.

Remiss
Förslag till beslut har 2017-12-18 remitterats till markägaren, Mjölby kommun och
Naturvårdsverket. Svar har inkommit från Mjölby kommun som beslutat att tillstyrka förslaget
till ändring av gräns.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga 2.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsråd Kristina Zetterström med naturvårdshandläggare Linnea
Holmstrand som föredragande. I den slutliga handläggningen har naturvårdsdirektör Mikael
Norén, funktionschef Emma Hagström, länsjurist Karin Fridell och antikvarien Magnus
Reuterdahl medverkat. Beslutet har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Kopia till:
Mjölby kommun, mjolbykommun@mjolby.se och anna.carpholm@mjolby.se
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
Naturreservatsförvaltningen, thomas.johansson@lansstyrelsen.se
Länets författningssamling
Tidningskungörelse
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Du kan överklaga beslutet
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Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Regeringen.
2018-10-01
511Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till Länsstyrelsen Östergötland, 581
867067-2014
Linköping. Du kan även skicka in överklagandet via e-post till ostergotland@lansstyrelsen.se. Det ska
du göra därför att Länsstyrelsen måste pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det
skickas vidare till Regeringen.

Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du fick
del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. Sakägare anses ha fått del
av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i ortstidning. I ditt överklagande kan du be om
att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det
Regeringen som beslutar om tiden kan förlängas eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är tiden
tre veckor från det datum som står på beslutet.

Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med kopior på
dessa.

Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet underteckna
skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress och telefonnummer.

Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till Länsstyrelsen, telefon 010-223 50
00. Fråga efter den som varit föredragande i beslutet.

