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Se sändlista

Bildande av naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog
i Söderköpings kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken ett område inom fastigheterna
Uvmarö 1:9, 1:11, 1:29, 1:112 samt Ekö 3:1 enligt avgränsning på, till beslutet, bifogad karta
som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
När detta beslut vunnit laga kraft upphör länsstyrelsens interimistiska beslut avseende
fastigheterna Uvmarö 1:11 och 1:29 från 2001-11-23 att gälla.
Naturreservatets namn skall vara Uvmarö skärgårdsskog.
Syfte
Syftet med skyddet av naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog är att bevara biologisk
mångfald och värdefulla naturmiljöer och livsmiljöer för skyddsvärda arter. Syftet är vidare
att erbjuda friluftslivet ett värdefullt naturområde. Huvudsyftet med naturreservatet Uvmarö
skärgårdsskog är att skydda en äldre, representativ och varierad skärgårdsskog med
naturskogskaraktär där innehållet är stort av gamla träd, död ved och karaktärsarter för
skogen.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer och/eller arter enligt Natura 2000
skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
Syftet ska nås genom att skogen undantas från skogsbruk och i stort utsträckning lämnas till
fri utveckling.
Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
---------------------------------------------------------------------------------------------1. uppföra byggnad eller annan anläggning
2. anlägga väg eller uppställningsplats för fordon.
3. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning
4. anordna upplag
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5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling
6. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter
7. gräva upp växter
8. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
10.tillföra kalk eller andra mineralämnen till mark eller vatten
11.avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd
12. ta bort eller upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle
13. framföra fordon med undantag av uttransport av fällt vilt, transporten ska ske med stor
försiktighet
14. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning
15. upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt syftet ovan och för
åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel, inklusive uppföljning och
dokumentation, enligt fastställd skötselplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken ägare
och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att tåla att följande åtgärder vidtas inom
reservatet:
1. utmärkning av, och information om, reservatet
2. skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan
3. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom reservatet, är det
utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
1. köra eller parkera motordrivet fordon, med undantag av transport till och från fastigheten
Uvmarö 1:14 till vilken servitut finns. Körning ska ske med stor försiktighet så att
markskador undviks, företrädesvis vid tjälad mark.
2. tälta eller ställa upp husvagn
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
5. plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och matsvamp
6. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
7. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur
8. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva,
rista, hacka eller måla
9. göra upp eld
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
10. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet
11. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
Skötselplan
Med stöd av 3§ förordningen om områdesskydd (SFS1998:1252) enligt miljöbalken
fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande
skötselplanen, bilaga 2.
Naturvårdsförvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
Skäl för beslutet
Uvmarö skärgårdsskog utgör ett mycket värdefullt skogsområde med naturskogsartad
barrskog där även vissa lövdominerade partier ingår. Skogen är relativt gammal, flerskiktad
och representativ för barrskogsmiljöer i skärgården. I området finns en mångfald av växter
och djur knutna till naturskogsmiljöer. Naturvärdena i skogen är till stor del kopplade till de
gamla träden och den döda veden. Området har höga botaniska och entomologiska värden.
Stora delar av skogen har klassats som värdekärnor (nyckelbiotoper och objekt med
naturvärden) i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Området bör särskilt skyddas
på grund av dessa höga biologiska värden.
Området ligger inom Östergötlands skärgård som är utpekat som riksintresse för naturvård
och friluftsliv.
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Natura 2000
Naturreservatet är föreslaget till det europeiska nätverket Natura 2000
(Länsstyrelsens förslag 2003-10-31). Följande habitat och arter enligt EU:s art- och
habitatdirektiv är utpekade i området:
9010 Västlig taiga
54,6 ha
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom naturreservatet Uvmarö skärgårdsskog upptäcktes av
Skogsvårdsstyrelsen vid en avverkningsanmälan hösten 1999. Flera nyckelbiotoper och
objekt med naturvärden blev i samband med detta utpekade inom området.
Bildande av naturreservat
Efter dokumentationen av de höga naturvärdena inom området kontaktade
Skogsvårdsstyrelsen Länsstyrelsen angående bildande av naturreservat. Länsstyrelsen
bedömde att de mycket höga naturvärdena i området endast kan bevaras om området i sin
helhet undantas från skogsbruk och avsätts som naturreservat. Efter kontakt med berörda
markägare upprättades ett förslag till beslut om naturreservat som låg till grund för
ekonomisk värdering. Förhandlingar inleddes. Överenskommelse träffades med samtliga
berörda markägare. Sex fastigheter (5 fastighetsägare) berördes av det planerade
naturreservatet, två fastigheter har köpts in av Naturvårdsfonden och tre fastighetsägare har
erhållit intrångsersättning för intrång i pågående markanvändning.
2001-11-23 fattade länsstyrelsen ett interimistiskt beslut avseende fastigheterna Uvmarö 1:11
och 1:29 för att förhindra att åtgärder skulle utföras i den värdefulla skogen som kunde
förstöra naturvärden.
Remisshantering
Förslag till beslut och skötselplan remitterades till samtliga berörda markägare och andra
sakägare samt Söderköpings kommun, Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland och
Naturskyddsföreningen i Söderköping. Söderköpings kommun samt markägaren Bengt
Almkvist har besvarat remissen. Söderköpings kommun framför att den inte har något att
erinra mot förslagen till reservatsbestämmelser och skötselplan för naturreservatet. Bengt
Almkvist har svarat muntligen på remissen att han inte har något att invända mot det
föreslagna beslutet om naturreservat.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap Miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av
Uvmarö naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig användning av
markområdet och att åtgärden överensstämmer med gällande kommunal översiktsplan.
Konsekvensbedömning av påverkan av beslutet på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en konsekvensbedömning
av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om naturreservat. Länsstyrelsen gör
bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § inte ger negativa konsekvenser för
vistelse och färd i naturreservatet utöver vad som är brukligt enligt allemansrätten.
Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att reservatets syfte uppnås.
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Övrigt
Natura 2000
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla en
gynnsam bevarandestatus. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som kan orsaka
betydande påverkan på områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i området, kräver tillstånd
enligt Miljöbalken 7: 28a § sedan 2001-07-01. Verksamheter som är direkt förenliga med
områdets förvaltning och skötsel kräver ej tillstånd (MB 7: 28b §, andra stycket). Även
planerade åtgärder enligt fastställd skötselplan kan kräva tillstånd.
Tillståndsprövningen skall föregås av ett tidigt samråd enligt MB 6 kapitel 4 §. Om
verksamheten eller åtgärden kräver en tillståndsprövning skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas tillståndshandlingarna (MB 6 kap. 1 §). MKB:n skall belysa hur
områdets utpekade livsmiljöer och arter påverkas.
Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115, Miljödepartementet
2003)
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom vad avser den delen av beslutet som
avser föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken. Den delen av beslutet
gäller omedelbart.

I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom föredraganden, deltagit chefsjurist
Bo Hultström, avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård, byrådirektör Mikael Hagström,
bitr länsarkitekt Jan Persson och förste antikvarie Jan Eriksson.

Magnus Holgersson
Länsråd

Maria Taberman
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturreservatsdossier)
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Sändlista
Markägare:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Bengt Almkvist, Missjö, 614 98 Sankt Anna
Sture Petterson, Skönvik Uvmarö, 614 98 Sankt Anna
Annica Eriksson, Ånestadgatan 461, 603 71 Norrköping
Delägare i samfälligheter:
Sven Göran Karlsson, Lövbergsv 33, 605 91 Norrköping (Uvmarö 1:6)
Solveig Lindh, Aspnäsv 2, 589 27 Linköping (Uvmarö 1:6)
Stig Ljunggren, Karl Knutssonsg 8, 614 30 Söderköping (Uvmarö 1:7)
Anita Gustafsson, Travbanev 81, 603 85 Norrköping (Uvmarö 1:14)
Bertil Pettersson, Lövsångarstigen 14, 614 31 Söderköping (Uvmarö 1:14)
Kerstin Ansgård, Fähusg 8, 603 72 Norrköping (Uvmarö 1:14)
Roger Pettersson, Box 3256, 600 03 Norrköping (Uvmarö 1:15)
Jörgen Pettersson, Ekbacken 2, 603 61 Norrköping (Uvmarö 1:15)
Håkan Boodé, Mariehov, Kanalbyn 102, 614 92 Norrköping (representant för delägarna i Uvmarö
1:17)
Uvmarö Tomtaktiebolag, Nyg 14, Britta Leander, 602 34 Norrköping (Uvmarö 1:25)
Kopia till
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Boverket
Sydkraft, Ö. Promenaden 5, 60171 NORRKÖPING
Söderköpings kommun
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Naturskyddsföreningen i Söderköping
Reservatsförvaltaren, Bo Gustafsson
Rättsenheten
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

