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Beslut om bildande av Tempelkullens naturreservat
i Kinda kommun samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheten Skedevid 1:1 som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt
nedan. Naturreservatets gräns utgörs av mittlinjen enligt bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Tempelkullen.
Syfte
Naturreservatets syfte är att bibehålla den biologiskt och för landskapsbilden mycket
värdefulla betade ek- och blandlövhagen på Tempelkullen. Förutom den mycket
artrika betesmarksfloran och inslaget av grova träd ska blommande träd- och buskar
t ex apel, hagtorn och nypon förekomma.
Syftet med Tempelkullens naturreservat är att
• bevara biologisk mångfald
• vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
Syftet ska nås genom att
• årligen beta området så att gräset är väl avbetat vid betessäsongens slut
• tillse att ersättningsträd av i första hand ek långsiktigt finns inom området

POSTADRESS:

BESÖKSADRESS:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3

TELEFON:

TELEFAX:

E-POST:

013 - 19 60 00

013 - 19 63 33

lansstyrelsen@e.lst.se e.lst.se

WWW:

Tempelkullens naturreservat

2005-11-25

sid 2
511-10962-05
0513-207

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. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
2. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon;
3. upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling;
4. uppföra byggnad eller annan anläggning;
5. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra ytterligare luft- eller markledning med
undantag av nedgrävning av befintlig teleledning;
6. anordna upplag;
7. gräva upp växter;
8. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel;
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel;
10. tillföra kalk eller andra mineralämnen;
11. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt ta bort eller
upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle;
12. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
arter;

nya

Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt syftet för
naturreservatet och för åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel,
inklusive uppföljning och dokumentation, enligt fastställd skötselplan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap.
6 § miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten Skedevid 1:1 att
tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan.
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iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan

-----------------------------------------------------------------------------------------------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. framföra motordrivet fordon;
2. tälta eller ställa upp husvagn;
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;
4. rida eller cykla i reservatet, förutom på befintlig stig längs kanalen;
5. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
6. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt;
7. störa djurlivet genom att t ex klättra i hålträd 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. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
11. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan negativ
påverkan på växt- eller djurlivet;
12. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.
------------------------------------------------------------------------------------------------Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (1998:1252) enligt miljöbalken mm
fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet
hörande skötselplanen, bilaga 2.
Naturvårdsförvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
Tempelkullen hyser en mycket artrik hävdgynnad flora och ett mycket värdefullt
trädbestånd med gamla och grova, ihåliga ekar samt andra äldre lövträd. Såväl floran
som träden vittnar om mycket lång tids kontinuerlig hävd vilken även skapat en ur
landskapssynpunkt vacker naturmiljö. Området utgör en värdefull och viktig del av
det ekrika landskapet i Kindabygden och i Östergötland som helhet.
Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet
av Tempelkullens naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig
användning av markområdet och att beslutet har stöd i 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 naturreservatsbildningen på
Tempelkullen inte medför några negativa konsekvenser av betydelse för vistelse i
eller färd genom området.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Tempelkullens naturreservat dokumenterades i
samband med Ängs- och hagmarksinventeringen på 1980-talet, i en åtgärdsplan för
bevarande av natur- och kulturvärden 2001, i ängs- och betesmarksinventeringen
2002-2004. Insektsfaunan har inventerats m h a fönsterfällor 1991 då flera rödlistade
arter påträffades. Lavfloran har undersökts 1992.
Reservatsbildning
Området hotades på 1950-talet av ett vägbygge. Tempelkullen avsattes på
markägarens begäran som naturminne 1961-02-27. De naturminnen som var större
än 1 ha, av vilka Tempelkullen var ett, omfördes år 1965 till naturreservat men ett
formellt beslut saknas.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Kinda kommun, Lantmäterimyndigheten,
Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland, Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre.
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Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Markägaren har per telefon framfört att han är positiv till reservatet och upprättandet
av en ny plan bara inte skötselnivån i planen kan kollidera med de villkor för EU:s
miljöstöd för betesmarker som gäller i området. Markägaren föreslår även att det
”ekotempel” som funnits på kullen skulle kunna återuppföras. Länsstyrelsen
bedömer inte att skötselnivån innebär risk för konflikt med villkoren för EU:s
miljöstöd. Med tanke på reservatets syfte har Länsstyrelsen inte ambitionen att
återuppföra ”ekotemplet”.
TeliaSonera svarar att man inte har något att erinra mot förslaget. Enligt bilagd karta
har de ej någon teleledning inom området.
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran.
Utöver ovanstående har inga synpunkter inkommit.
Övrigt
Samråd om innehållet i planen har skett med Länsstyrelsens reservatsförvaltning.
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 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
biträdande länsarkitekt Jan Persson, avdelningsdirektör Claes Svedlindh, byrådirektör
Maria Taberman och antikvarie Bror-Tommy Sturk.

Magnus Holgersson
Länsråd
Jens Johannesson
Byrådirektör
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Per Anders Folke Bergman, Skedevid säteri, 590 41 Rimforsa
Roger Andersson, Oppebyvägen 10, 590 41 Rimforsa
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Agneta Jonsson, TeliaSonera, Dalsgatan 7, 601 89 Norrköping
Kinda kommun, St. Torget 5, 59040 KISA
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Reservatsförvaltaren vid Länsstyrelsen Östergötland
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre, Asby Kyrkv. 9, 57060 ÖSTERBYMO
Intern sändlista
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Lantbruksenheten
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten
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Karta tillhörande Länsstyrelsens beslut om Tempelkullens naturreservat beslutat
2005-11-25. Objektsnummer 05-02-004 dnr 511-10962-05.

