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Se sändlista

Bildande av Bråtbergets naturreservat i Kinda kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken ett område inom
fastigheterna Basunda 3:2, Basunda fs:1, Frössvik 1:3, Frössvik fs:2 och Frössvik s:9
som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Naturreservatets
gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Bråtberget.
Syfte
Syftet med Bråtbergets naturreservat är att bevara ädellövnaturskogar och
barrnaturskogar med ett stort inslag av gamla träd och grov död ved. I området har
påträffats många rödlistade mossor, lavar, svampar, kärlväxter och insekter, främst
knutna till gamla träd och grov död ved. Naturskogsmiljöerna, sällsynta och hotade
arter knutna till dessa skall bevaras och populationer utvecklas. Den gynnsamma
bevarandestatusen i N2000-områdena Bråtberget (SE0230210) och Tvånget
(SE0230215) skall bevaras.
Syftet ska nås genom att området undantas från skogsbruk och huvudsakligen
lämnas för fri utveckling. I delar av området kommer skötselåtgärder att vidtas för
att påskynda utvecklingen av naturvärden och på sikt kan lövbefrämjande åtgärder
bli aktuella i ytterligare några av reservatets delar.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer och arter enligt
Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det, utöver vad som annars gäller, inte tillåtet
att:
1. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar
eller andra farkoster;
2. anordna upplag;
3. framföra motordrivet fordon med undantag av, på beslutskartan
befintliga vägar samt på beslutskartan markerade basvägar i
samband med skogsskötsel på marker som angränsar till
naturreservatet. Undantag gäller för älgdragare vid uttransport av
fällt vilt;
4. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda
kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra
mineralämnen;
5. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande träd och buskar;
6. ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;
7. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter;
8. uppföra mast, vindkraftverk eller torn;
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
9. uppföra luft- eller markledning.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap.
6 § miljöbalken ägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av särskild rätt
till fastigheterna tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet;

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan. Allt utfallande
gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren. De barrskogsdominerade
delarna av naturreservatet ska lämnas orörda med undantag av en mindre
restaureringsåtgärd i initialskedet. De lövskogsdominerade delarna ska i stort sett
hållas fria från gran;

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan, bl a en parkeringsplats med informationstavla samt en vandringsled
in i naturreservatet.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att
färdas och vistas inom reservatet, att det utöver vad som annars gäller, inte är tillåtet
att:
1. göra upp eld;
2. rida eller cykla i reservatet, förutom på befintliga vägar;
3. köra eller parkera motordrivet fordon, annat än på befintliga vägar
eller på, av länsstyrelsen, anvisad plats;
4. tälta längre tid än två dygn eller ställa upp husvagn;
5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, undantag
gäller för hund vid, inom reservatet tillåten jakt;
6. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
och buskar;
7. plocka fridlysta och /eller rödlistade kärlväxter, mossor, lavar eller
svampar;
8. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa
djur;
9. bedriva täkt, schakta, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
10.bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte utan
samråd med Länsstyrelsen;
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
11.anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
12.utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan
leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
Ovanstående föreskrifter under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller
den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för skötsel av befintliga
anläggningar i enlighet med servitut;
a. vägservitut Frössvik 1:19, 05-OPP-297.1,
b. badplatsservitut Frössvik 1:20, 19760109 05-OPP-308
c. vattentäktservitut Frössvik 1:20, 19760109 05-OPP-308,
Frössvik 1:25, 0513-00/30.4 (samma källa),
d. gångvägservitut Frössvik 1:25, 0513-00/30.3,
e. utrymmesservitut Frössvik s:9
------------------------------------------------------------------------------------------------Skötselplan
Med stöd av 3§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer
Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen,
bilaga 2.
Förvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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Skäl för beslutet
Bråtberget är ett, ur östgötaperspektiv, större skogsområde med mycket höga naturvärden
kopplade till både barrnaturskog och ädellövnaturskog. I området kring Björkern finns
ovanligt många värdefulla skogsområden vilket ytterligare stärker Bråtbergets naturvärde.
Bråtberget ingår i en trakt där det finns mycket höga naturvärden kopplade till både
boreal miljö och ädellövmiljö. Området ligger mycket naturskönt invid sjön Björkern i
Kinda kommun. I området finns ett stort antal nationellt rödlistade arter av olika grupper
representerade t ex insekter och lavar. Många av arterna är funna i stora populationer.
Bråtberget är utpekat av Sveriges regering som Natura 2000-område enligt EU´s art- och
habitatdirektiv.
Natura 2000
Bråtberget är ett Natura 2000-område (SE0230210, SE0230215). Följande habitat och
arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv är utpekade i området:
9010
9020

Västlig taiga
Boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar av fennoskandisk
typ med rik epifytflora

Lucanus cervus

34,0 ha
19,3 ha

ekoxe

Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000- områdets tillstånd kommer att gynnas av
reservatsbildningen och den skötsel som därav följer.
Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla natur- och
kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av
Bråtbergets naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig användning
av markområdet och att beslutet inte strider mot gällande kommunal översiktsplan.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap 25§ miljöbalken prövat och funnit att bildandet av
Bråtbergets naturreservat inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark
och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
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Konsekvensbedömning av beslutets påverkan på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om naturreservat.
För friluftslivet införs vissa restriktioner som delvis inskränker allemansrätten som t ex
förbud att tälta. I och med bildandet av naturreservatet kommer dock området att göras
mer tillgängligt för allmänheten med anläggande av parkeringsplats, information och
vandringsled. Länsstyrelsen gör bedömningen att inskränkningarna enligt
ordningsföreskrifterna 7 kap. 30 § uppvägs i motsvarande grad av att området blir mer
lättillgängligt. Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att reservatets syfte uppnås.
Länsstyrelsen bedömer att inskränkningarna är skäliga när berörda intressen
sammanvägts.
Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Bråtberget är en del i arbetet med att uppfylla
miljökvalitetsmålet Levande skogar, om vilket Sveriges riksdag och regering beslutat.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Bråtbergets naturreservat dokumenterades i samband
med Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheten år 1995. Under
senare år har ytterligare nyckelbiotoper hittats som ligger inom naturreservatet.
Reservatsbildning
Under våren 2003 stakades reservatet ut och mättes in av Lantmäteriet. 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 som blir konsekvens
av naturreservatsbildningen. Utbetalning av ekonomisk ersättning har skett från
Naturvårdsverket i juli 2004 och januari 2005.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare,
Kinda Kommun, Skogsstyrelsen Östra Götaland samt Kinda & Ydre
Naturskyddsförening. En sakägare påpekade att två servitut saknades i förteckningen över
anläggningar vars skötsel inte ska påverkas av reservatsföreskrifterna och att önskemål om
möjlighet till dispens för uppförande av elledning till befintlig byggnad på fastighet
kringgärdad av naturreservatet, kan uppkomma i framtiden. I övrigt har det inte
framkommit några synpunkter på beslutsförslaget.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Länsstyrelsen bedömer ovan nämnda synpunkter som skärliga. Därför har en dispensabel
föreskrift lagts till under A. 7 kap. 5 § miljöbalken och de servitut som tidigare saknats
lagts till i förteckningen under föreskrifterna.
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Övrigt
Natura 2000
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla
ett gynnsam tillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som kan orsaka
betydande påverkan på områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i området, kräver
tillstånd enligt 7 kap.28a § miljöbalken sedan 2001-07-01.
Verksamheter som är direkt förenliga med områdets förvaltning och skötsel kräver ej
tillstånd ( 7 kap. 28b §, andra stycket miljöbalken). Åtgärder enligt fastställd
skötselplan kan kräva tillstånd.
Tillståndsprövningen skall föregås av ett tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken.
Om verksamheten eller åtgärden kräver en tillståndsprövning skall en
miljökonsekvens-beskrivning (MKB) bifogas tillståndshandlingarna (6 kap. 1 §
miljöbalken). MKB:n skall belysa hur områdets utpekade livsmiljöer och arter
påverkas.
Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115, Miljö- och
samhällsdepartementet). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse
om beslutet var införd i ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknande,
länsassessorn Karin Fridell, biträdande länsarkitekten Jan Persson, antikvarien BrorTommy Sturk och avdelningsdirektör Claes Svedlindh deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Annika Forsslund
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115
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Sändlista
Britta Anna Elisabeth Olsson och Anna Chatarina Olsson samt Kurt Arvid
Valdemar Olsson, Fårhjordsvägen 91, 586 66 Linköping
Karin Elisabeth Bäckmark, Dallundavägen 3, 575 39 Eksjö
Siv och Gunnar Niklasson, Kolbyttemon Nickebo, 585 97 Linköping
Gudrun Elisabet Andersson och mats helge Sjöberg, Nygatan 47, 582 Linköping
Elsy och Bernt Uhnell, Ringvägen 5, 564 33 Bankeryd
Ulrik Egil Saanum, Basundaviken, 590 41 Rimforsa
Jonas Peder Saanum, Basunda gård, 590 41 Rimforsa
Björne Mats Bo Johansson, Drabo Björkesbo 1, 590 41 Rimforsa
Per-Olof Ejendal, Karlsarvet, Varggropsvägen 5, 793 92 Leksand
Linköpings stift prästlönefond, Ågatan 65, Egendomsnämnden 582 22 Linköping
Kopia till
Kinda Kommun, 590 40 Kisa
Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Kinda & Ydre Naturskyddsförening C/O Hans Karlsson, Asby
Kyrkvägen 9, 570 60 Österbymo
Naturvårdsverket
Förvaltaren

