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Ändring av gränserna för Stafsäters naturreservat i Linköping
kommun, samt fastställande av ny skötselplan för naturreservatet.
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att ändra beslutet 2001-0621 om Stafsäters naturreservat areella utbredning så att reservatsområdet utgörs av
det på till detta beslut bifogad ny karta, bilaga 1.
Föreskrifter, enligt beslut 2001-06-21 dnr 2310-10427-00, gäller för hela
naturreservatet oförändrade, dock med tillägget att undantag från föreskrifterna ges
för markägaren att underhålla befintligt dike i det västligaste delområdet, se
markering på bifogad karta (bilaga 1).
Länsstyrelsen beslutar även om fastställande av ny skötselplan för naturreservatet,
bilaga 2, vilken ersätter skötselplanen som fastställdes 2001-06-21.
Bakgrund
Lantmäteriet har i fält mätt in naturreservatets gränser, i samråd med markägaren
och Länsstyrelsen (Lantmäteriets ärendenr E01487). I samband med inmätningen
utökades naturreservatets södra del. Överenskommelse om intrångsersättning för
den utökade arealen har träffats med markägaren och beslut om utbetalning fattades
av Naturvårdsverket 2007-10-16.
Frågan om uppdatering av skötselplanen väcktes i samband med diskussion om
restaureringsåtgärder för att återinföra bete i större delen av reservatet. Den tidigare
skötselplanen var otydlig i fråga om betydelsen av beteshävd för den långsiktiga
utvecklingen av naturvärdena.
Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (Miljödepartementet).
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. Föreskrifter meddelade med stöd
av 7 kap. 30 § miljöbalken, i beslut 2001-06-21, gäller omedelbart.
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I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade,
naturvårdsdirektören Claes Svedlindh, länsassessorn Karin Fridell, byrådirektören
Sofia Bergvall, byrådirektör Jens Johannesson och antikvarien Mattias Schönbeck
deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Linda Vålberg
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
Sändlista
Robert Ekman, Stafsäters Egendom, 590 54 Sturefors
Frank Götmark, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet, box 463, 405 30
Göteborg
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Linköpings kommun, 581 81 Linköping
Skogsstyrelsen, Box 288, 593 24 Västervik
Skogsstyrelsen, Linköpings distrikt, Datalinjen 1, 583 30 Linköping
Naturskyddsföreningen Linköping, c/o Björn Ström, Åbylundsgatan 36, 582 36
Linköping
Reservatsförvaltaren, Peter Dahlström
Linköpings kommun, Kommunlantmäteriet, 581 81 Linköping
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