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Greve Magnus Stenbock
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614 98 SANKT ANNA

Tillägg till föreskrifter och komplettering av skötselplan för
Uggelö naturreservat, avseende del av fastigheten Herrborum 3:1
i Söderköpings kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5-6§ miljöbalken, att inom streckat
område på till detta beslut hörande karta, skall nedanstående föreskrifter gälla,
såsom ett tillägg till gällande föreskrifter för Uggelö naturreservat.
Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd;
2. ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller gren.
Markägares och annan sakägares skyldighet att tåla intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att, utan
ytterligare ersättning, tåla att naturvårdsinriktade åtgärder enligt skötselplan vidtas
inom reservatet, såsom frihuggning av mycket gamla ljuskrävande träd.

Det på den bifogade kartan markerade området skall utgå ur område A i
skötselplan för Uggelö naturreservat daterad 1984-10-26 och istället skötas som
avd 10-11 i nämnda skötselplan.
Ärendets handläggning
På grund av områdets mycket höga naturvärden har Länsstyrelsen funnit det
angeläget att området får ett varaktigt och lagligt skydd. Frågan om tillägg till
reservatsföreskrift aktualiserades 1999 i samband med förberedelser för bildandet
av Herrborums naturreservat på samma fastighet.
Efter värdering och förhandling med markägaren samt utbetalning av ekonomisk
ersättning från Naturvårdsverket remitterade Länsstyrelsen förslag till utfärdande
av naturreservatsföreskrift till markägaren greve Magnus Stenbock, Söderköpings
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kommun, Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen och Naturskyddsföreningens
Söderköpingskrets. Yttrande inkom från Naturvårdsverket och Söderköpings
kommun som inte hade något att erinra mot förslaget.
Skäl för beslutet
Området utgörs av en mycket värdefull barrnaturskog. Många mycket gamla träd,
särskilt tallar, och en stor mängd död ved förekommer. En stor mångfald av
växter, djur och svampar knutna till gamla träd och död ved finns. Området har
höga botaniska, ornitologiska och entomologiska värden.
Området ligger inom Östergötlands skärgård som är av riksintresse enligt 4 kap
2§ miljöbalken för naturvård (NE68) resp. friluftsliv (FE7) enligt 3 kap 6§ samma
lag. Området är utpekat i Länsstyrelsens naturvårdsplan 1983: Söderköpings
kommun nr N 30, Naturvärdesklass 3.
Området utgörs i sin helhet av det i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000
ingående prioriterade habitatet ”Västlig taiga” (9010).
Mot bakgrund av det anförda föreligger starka skäl att i området utfärda
ovanstående naturreservatsföreskrifter. En sådan åtgärd måste anses förenlig med
miljöbalkens mål och allmänna hänsynsregler. Länsstyrelsen finner vidare att en
sådan avvägning som avses i 5§ förordningen (1998:896) om hushållning med
mark- och vattenområden m.m. ger vid handen att åtgärden att utfärda
naturreservatsföreskrifter går att förena med en från allmän synpunkt lämplig
användning av mark- och vattenresurser och får anses förenligt med den
kommunala översiktsplanen.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4 (formulär 115,
Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, har förutom föredraganden deltagit
länsrådet Magnus Holgersson, avdelningsdirektör Jan Persson, länsassessor Jan
Kaller, förste antikvarie Jan Eriksson och avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård.

Björn Eriksson
Landshövding
Tommy Ek
Byrådirektör

Bilagor
1. Karta
2. Hur man överklagar

3
2001-02-16

akten (naturreservatsdossier)
Kopia till
Naturvårdsverket
Söderköpings kommun
Skogsvårdsstyrelsen
Reservatsförvaltaren, Bo Gustafsson
Lantmäteriet, Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Naturskyddsföreningens lokalkrets i Söderköping

2310-13649-99
0582-215

