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Bildande av Fallingebergs naturreservat i Valdemarsviks kommun
samt fastställande av skötselplan för naturreservatet

Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken det område inom
Fallingeberg 1:2 och Fallingeberg 1:4 som avgränsats enligt bifogad karta, bilaga 1,
som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Naturreservatets namn ska vara Fallingebergs naturreservat.
Syftet med reservatet
Syftet med Fallingebergs naturreservat är att bevara en äldre barrnaturskog. I
naturreservatet ska finnas en stor mängd mycket gamla träd, grov död ved och andra
komponenter som är viktiga för sällsynta och rödlistade arter representativa för en
barrnaturskog. 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 större delen av reservatet lämnas för fri utveckling.
Föreskrifter
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. anlägga luftledning och/eller markledning;
2. anlägga väg eller uppställningsplats för fordon;
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3. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva,
schakta, spränga, borra, rista, hacka, måla, dika, dämma, utfylla, plöja
eller utföra annan mekanisk markbearbetning;
4. anordna upplag;
5. framföra fordon med undantag av uttransport av fällt vilt med mindre
fyrhjuling;
6. tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel;
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel;
8. göra ingrepp i vegetationen;
9. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd;
10. ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;
11. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter;
12. uppföra byggnad, mast, torn, vindkraftverk eller annan anläggning;
13. upplåta mark för orienteringstävling eller annan idrottstävling utan
samråd med länsstyrelsen.
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. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan;
3. skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan.
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. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla;
2. köra eller parkera motordrivet fordon;
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3. tälta eller ställa upp husvagn;
4. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;
5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar;
6. utöva bergsklättring;
7. gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar;
8. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa
djur.
Dessutom är det utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:
9. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan
leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;
10. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte,
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder mot åtgärder som erfordras
för reservatets vård och skötsel, uppföljning och dokumentation i
enlighet med fastställd skötselplan. Föreskrifterna ska heller inte hindra
att fällt vilt uttransporteras med älgdragare eller liknande samt att
förbudet mot okopplad hund inte gäller jakträttsinnehavare i samband
med jakt eller fågelhundsträning.
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
Området utgör ett värdefullt barrskogsområde med en mångfald av växter och djur
knutna till naturskogsmiljöer. Värdena är till stor del knutna till förekomsten av
gamla träd och död ved, såväl stående som liggande. Området har höga botaniska
och entomologiska värden. Ett 30-tal arter som räknas som signalarter och/eller
rödlistade arter har påträffats i området. Området bör särskilt skyddas på grund av
dessa höga biologiska värden. Området utgörs till största delen av det i EU:s
habitatdirektiv prioriterade habitatet Västlig taiga (9010).
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Natura 2000
Reservatet är ett Natura 2000-område (SE0230309). Följande habitat och arter enligt
EU:s art- och habitatdirektiv är utpekade i området:
9010 Västlig taiga 20 ha
Grön sköldmossa Buxbaumia viridis
Ärendets handläggning
De mycket höga naturvärdena inom området dokumenterades i samband med
Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheten år 1993 och 2000.
Ett naturvårdsavtal upprättades mellan markägaren och Skogsvårdsstyrelsen 199512-22 för ett mindre område (2,7 ha) inne i det område som blivit naturreservat.
Avtalet gäller i 50 år.
En utredning av naturvärdena inför reservatsbildningen gjordes av Länsstyrelsen
under 2001-2002.
En värdering av området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB i samråd
med markägarna och på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade
Länsstyrelsen med markägarna och kom överens om ekonomisk ersättning för
intrånget i markanvändningen föranlett av naturreservatsbildningen. Godkännande
av utbetalning av ekonomisk ersättning har skett från Naturvårdsverket 2003-08-26.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet
av Fallingebergs naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig
användning av markområdet och att åtgärden inte strider mot gällande kommunal
översiktsplan.
Allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat. Länsstyrelsen gör bedömningen att områdets tillgänglighet och
möjligheten till naturupplevelser och rekreation ökar högst väsentligt trots att vissa
inskränkningar i allemansrätten görs, t ex förbud mot tältning, blomplockning mm.
Dessa inskränkningar behövs för att uppnå syftet med reservatet.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har hösten 2003 remitterat förslag till beslut daterat 2003-09-29 till
Valdemarsviks kommun, Skogsvårdsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i
Valdemarsvik. Svar har inkommit från Valdemarsviks kommun som inte har något
att erinra mot förslag till beslut.
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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)
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom för 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 avdelningsdirektören Sverker Kärrsgård, chefsjuristen Bo Hultström,
biträdande länsarkitekten Jan Persson och biträdande länsantikvarien Carin
Claréus.

Magnus Holgersson
Länsråd

Lars Gezelius
Byrådirektör

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

akten (naturreservatsdossier)
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Kopia till
Naturvårdsverket
Skogsvårdsstyrelsen
Valdemarsviks kommun
Reservatsförvaltaren, Bo Gustafsson
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Naturskyddsföreningen, c/o Ingemar Hulterström, Karlsborg, 615 31
VALDEMARSVIK
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

