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Överidagande av Harry de Jonquieres över länsstyrelsens beslut 1998.01.16 om 
utvidgning av naturreservatet Trystorps ekäng i Lekebergs kornmun samt 
omprövning av länsstyrelsens beslut. 

Bakgrund 

l (7) 

Unsstyrelsen fattade vid sammanträde den 16 januari 1998 beslut om utvidgning av 
naturreservatet Trystorps ekäng. Markägaren Harry de Jonquieres bar därefter, i skrivelse 
inkommen tilllänsstyrelsen 1998.02.26, genom advokatfirman Glimstedt besvärat sig 
över beslutet och yrkar att beslutet ändras på så sätt att jordbruksmarken un~tas från 
reservatsföreslcriftema. Länsstyrelsen finner att överklagandet har skett i rätt·.tid. 

Grunden för Jånsstyrelsens handläggning utgör det avtal som slutits mellan länsstyrelsen 
och markägaren om intrångsersättning inför utvidgning av naturreservatet. Av detta avlat 
framgå.r otvetydigt att reservatet skulle omfatta markornrådet i sin belhet men att 
loreskrifterna skulle utformas så att inga inskränkningar i jordb~n skulle göras. I 
enlighet med detta avtal formulerades länsstyrelsens beslut 1998.01.16. ·· 

Finner en myndighet att ett beslut, som den meddelat som rorsta instans,_ är uppenbart 
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall 
myndigheten enligt 27 § förvaltningslagen ändra beslutet, när det kan ske snabbt och 
enkelt och utan att det blir till nackdel ror någon enskild part. Med hänvisning hårtill och 
av skäl som Harry de Jonquieres anfört i sin överklagandeskrivelse ändrar länsstyrelsen 
därfOr beslutet den 16 januari 1998. 

BESLUT 

Det område som utgöres av delar av fastigheterna Trysstorp 1: l, Smedbacka 1:1 och 1:3 samt 
Fallet 1:8 i I.ekebergs kommun och som framgår av bifogade utdrag ur fastighetskartan skaU 
av skäl, som närmare anges i detta beslut, särskilt skyddas och vårdas på grund av dess 
betydelse ror kännedomen om landets natur. Lansstyrelsen rorklarar därför med stöd av 7 § 
naturvårdslagen ( SFS 1974: 1025) att detta område skallläggas tiU det tidigare bildade 
naturreservatet. ~ . .. l 

Ändamålet med reservatet sicall vara att ror kännedomen om landets natur bevara en 
ekdominerad naturskog och ett mosaikartat kulturlandslc.ap med åkerbolmar och med 
ffirekorost av gamla ekar och idellövdominerade bryn. Reservatet är avsett att utgöra ett 
område tör tillflykt och möjlighet till spridning av arter som tillhör det hotade eklandslcapet. 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§ 
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsrorordningen att nedan angivna föreskrifter samt 
bestämmelser om naturvårdsförvaltningen skall gälla betriffande hela naturreservatet 
Trystorps e)c.äng. 
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Samtidigt beslutar länsstyrelsen att det beslut som togs i samband med reseJVatsbildningen 
den 22 dec 1967, upphäves i vad avser föreskrifterna samt att beslutet den 16 januari 
1998 (18 FS 1998:6) Aterk.aUas. 

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskrAnkning i marldlgares och 
annan sakligares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet 

Utöver fö.reskritler och förbud i andra lagar och författningar skall torbud gälla att 

l. bedriva täkt eller annan verksamhet som förindrar områdets topografi, yt- eller 
dräneringsförhlllanden - som aU schakta. dika, utfylla, plöja eller utföra annan 
mekanisk markbearbetning 

2. anordna upplag annat an tilttäUigt i samband med områdets skötsel 
3. anlägga väg 

4. dra fram ny mark- eller luftledning. 

5. uppföra byggnad. Eventuell nybyggnad för att tillgodose naturreservatets skötsel fåt 
uppffiras endast efter länsstyrelsens tillstånd 

6. låta beta området annat än vad som anges i fastställd skötselplan 

7. utföra avverlming eller annan skogsvårdsåtgärd annat än enligt fastställd skötselplan. 

8. använda kemiska bekäropo.ingsmedel 

9. tillföra växtnäringsämnen 

Föreskrifter nedan under punkt C, gällande allmänheten, gäller även markägare och 
innehavare av särskild rätt i den mån pågående markanvändning därigenom inte avsevärt 
försvåras. 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakligares skyldighet att tAla 
visst intrång 

Mackägare och innehavare av särskild rätt tiU marken förpliktas tåla att de åtgärder 
vidtages inom området som framgår av fastställd skötselplan. 

C. Föreskrirt.er enligt 10 § naturvårdslagen om vad allm!i.nheten har att iaktta inom 
reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

- 4 

l. störa djurlivet t ex genom fotografering eller annan störning av häckande .flglar 
2. bedriva insamling av insekter 
3. göra åverkan på markytan 
4. plocka eller gräva upp blommor, svampar eller lavar 
S. göra ristningar pA bark och döda träd 
6. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående djur 
7. göra upp eld 
8. tälta eUer stäUa upp husvagn 
9. framföra cykel eller motordrivet fordon annat än på bärför anvisade vägar 
10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning 
11. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dylikt 
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D. Best.§mmelser enligt 9 § naturvArdsflSrordningen om naturvArdsfönaltningen 

l. Syftet med skötseln av reservatet skall vara att gynna den till ädellövbestAnd knutna 
biologiska mångfalden genom att vidmaktbAlla ett sAv ål ålders- som artmåssigt varierat 
bestAnd varvid kontinuitet i förekomst av gamla träd skall eftersträvas. Samtidigt skall 
vissa öppnare partier vidmakthållas och området göras tillgängligt fOr besökande genom 
ett stigsystem. SkogsomrA.det väster om vägen skalllämnas till helt fri utveclding efter 
en restaureringshuggning av gran 

2 . Unsstyrelsen meddelar föreskrifter om vArden av naturreservatet genom att senast inom 
två Ar från detta beslut fastställa en ny skötselplan för naturreservatet. I avvaktan på 
denna plan skall reservatet i sin tidigare geografiska utsträckning skötas enligt faststålld 
skötselplan. 

3. Utmärkning av naturreservatet skall ske i enligbet med naturvårdsverkets anv isningar ( SJ~ 
1522 ) . 

4. Naturvårdsförvaltare är Örebro läns landstings vil t- och naturvårdskommåtte 

5. Vid förvaltningen skall samråd ske med länsstyrelsen i frågor som inte regleras i 
skötselplanen eller annars år av rutinkaraktir. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 

Länsstyrelsen avsatte år 1967 den söder om Trystorps slott belägna ekängen som 
naturreservat. Denna förvaltas av landstingets vilt- och naturvårdskommåtte och sköts av 
markägaren Harry de Jonqieres. 

Under 70-talet vidtog en mångårig process för att presentera en skötselplan för reservatet. En 
sådan fastställdes av länsstyrelsen den 14 december 1979. 

Landstingets vilt- och naturvlrdskom.mitte har i brev till länsstyrelsen daterat den 3 september 
1992 hemställt om låDsstyrelsen medverkan i översyn av gällande skötselplan fOr Trysto rps 
ek.ä.og. 

l de diskussioner som därefter följde mellan länsstyrelsen, naturvlrdverket, kommitren, 
Ho~ola, kommunen och markägaren, fattades principsbeslut-Om en utvidgning av 
naturreservatet med till karaktåren likartade naturområden i omgivningen. Principbeslutet 
innebar en kostnadsfOrdelning av olika insatser mellan landstinget, Hopajola, länssty relsen 
(naturvårdsverket) och kommunen. Värderingsuppdrag utlades i december 1994 och 
fOrhandlingar inleddes under vAren 1995. 

I principbeslutet ingick ocb1 att kommitten som förvaltare skulle upprätta en ny skötselplan 
för hela det utvidgade reservatet och att den nya skötselplanen skulle ligga till grund för en 
förändring av förvaltningen och en ny fördelning av skötselansvaret Denna skötselplan år 
ännu inte tirdigst.ålld. 

Den 6 februari 1995 skickades åreodet på remiss. R emissinstanserna har tillstyrkt 
utvidgningen av naturreservatet. 
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Avtal mellan länsstyrelsen och markägaren angående reservat-utvidgningens ekonomiska 
konsekvenser träffades under vAren 1995 och eeglemdes under bösten samma Ar. 

Med hänvisning till de avtal som träffats bar länsstyrelsen funnit det lämpligt att fatta det 
formella beslutet om utvidgningen utan att avvakta den slutliga skötselplanen. 

Beskrivning av området 

Reservatet utgörs av ett lrulturlandskap med åkrar omgivna av ekdominerade, 
ädellövskogsklädda moränbackar. P! Trystorps egendom har tidigare funnits en stor mängd 
kreatur och boskapsskötseln har säkert under tidigare århundraden haft en mycket stor 
inverkan på landskapet och vegetationen. Skogsbete och lövängsskötsel bar varit viktiga 
inslag i denna hävd och den medförde på den tiden ett rikt ljusinsläpp och slitter och 
nedbetning av gräs- och örtvegetation med ingående små träd- och buskplantor. Ängsfloran 
gynnades således och äldre, knotiga lövträd var säkert viktiga inslag. I ekängen söder om 
slottet finns t. ex flera mycket grova ekar ännu bevarade. 

Ekängen är väl besökt under våren när sipporna kläder marken i vårskrud. I floran finns 
många inslag av kulturflyktingar som t ex solstjäma, krollilja och parksmultron samt bok, 
tysk lönn och videkomell. Den goda mulljorden bar också givit förutsättningar för en rik 
lundflora med bl a hässleklocka, trolldruva, underviol och grövit nattviol. I anslutning till de 
gamla ekarna finns ocksi en intressant svampflora bl a korallticka och oxtungsvamp. 

I reservatets västra del förekommer en sällsynt form av oxel och den lilla glansnävan 
förekommer bär pä en av sina sex lokaler i Närke. 

Fågellivet är rikt och de mAnga båltråden ger häckningsbetingelser för båltrådssbåckande 
f?lglar. Hackspettar är vanliga och stenknäcken drar fördel av den rika förekomsten av 
f?lgelbärsträd. 

Knutna till de gamla lövträden finns en rik insektfauna och bär har bl a den bruna guldbaggen 
en rik förekomst. 

Reservatets benämning: Naturreservatet Trystorps ekäng 

Kommun: Lekeberg 

Församling: TAngen\sa 

Fastighet: Delar av T rysstorp 1:1, Smedbacka 1: l och 1:3 samt Fallet 1:8 

Grins mot vägar: Den allmänna vågen nr 519 ingår inte i naturreservatet. Inte beller den 
samfällda vägen nr 31, tillhörande Trystorp-Nytorp vägsamfällighet, som utgör gräns 
mot naturreservatet. Gränsen mellan naturreservatet och vägarna utgöres av gränsen för 
respektive vägs vägområde. Gräns mot åkermark är 3 m från dikets innerkant rik:nat från 
åker holmen. 

Areal: 39,3 ba (13 ha tidigare naturreservatet, tillkommande 26,3 ba skog, kärr, 
beteshage och hällmark). 

Marldlgare: Harry de Jonquieres 
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Llgesbeskrivning: 8 km SSV Fjugesta. Reservatet bar tyngdpunktskoordinaterna X= 
5189000 Y= 1444000. 

Naturvårdsförvaltare: Örebro låns landstings vilt- och natwvArdskommittl 

MOTIV FÖR BESLUTET 

.Endast spillror AtersUr av det i MeJJansverige en gång så utbredda eldandskapet. Till 
~tAnden av ek och ädellövskog finns en rik biologisk mångfald Jmuten. För att långsiktigt 
sU vakt om denna mångfald måste ett nåtverk av ädellövbiotoper räddas. Des8a måste också 
få utvecklas till gamla bestAnd eftersom mycket av mångfaldenjust Jmyts till de gamla träden 
och de många miljöer som där naturligt skapas. 

Naturvärdena i nu aktuellt område är sådana att de kräver ett omfattande skydd för att 
bevaras. Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av naturreservat eller 
nationalpark. Olll.ddena har inte den sto rlek eller egenskaper i övrigt att bildandet av 
nationalpark ansetts motiverat, varför området bör avsättas som naturreservat, 

Det är av stor betydelse för möjligbeten att nå målsättningen med reservatet att styrning av 
aktiviteterna i ornrådet genomföres, varför inskränkningar i allemansrätt och skogsbruk är 
nödvändiga. 

Detta beslut kan överklagas, se bilaga. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding Gerd Engman, 
beslutande, naturvårdsdirektör Per Olov FUhr, länsassessor Magnus Enhörning samt Sture 
Marklund, föredragande. 

Bilagor 
l . Beslutskarta 
2. Hur man överklagar 
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Om Ni vill overklaga detta beslut skall Ni skriva till länsstyrelsen. Tala om i brevet vilket 
beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken 
Andring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen miste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag Ni fick del av bestute 
annars kan Overklagandet inte prövas. 

Om lAnsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begärt sänder länsstyrelsen 
överklagandet vidare tiU regeringen (miljödepartementet}. 

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till länsstyrelsen, tel 019-19 30 00. 



Sändlista har ej scannats 


