
LÄNSSTYRELSEN 
Örebro län 
P la neri ng savdel n i n gen 

NaturVårdac~~eten 

Postadress 

701 86 ÖREBRO 

-.-..~_~,-,T '.,1\ 
,; ..... ..;~-.Jl. 

Utvid;~ning av naturreservntet Norra ~rätteEE:.~ __ skiirs<lrd 

Genoii.l beslut 1973-12-14 har l:imstyrelser ... förklar.?..t ett 
område av- ~rorra Vätterns skirgO..rd omfatto:nde delG.r a·; 
fastigheterna Sviler.. l: 1 och Grönön 1:1 :'.. !{a:n .. ""TI..:.'1.rs ~;ocl:ei~ 
som naturreservat. 

Med stöd av 7 § naturyårdslagen förklarar länsstyrelsen 
att naturrenerYatet skall utvidgas till att C"'-fatta öar 
och Yattenområden som framgår av bifogade karta. 

Grund för beslutet 

Liksom för det tidigare bildade reservRtet är s~rftet n:ed 
utvidgningen att för kännedomen om lande-cs natur .sao1t ~ör 

allmänhetens friluftsliv bevara en s terre söt>·attcnsskär
gård fri från bebyggelse och andra fo=er av exploateri.r.;o:. 
Genont reservatbildningen skall för.J.tsättningar sk3.pan -ror 
en sådan 1::ar,.,c"lliser:..n.;- av besökarna att områdets :-'...:c'l tur j.r.t8 
onödigtvis förslits. 

Fastighet, socken och kornmun 

Utvidgningen av reservatet omfattar delar av fastigheten 
Hammar 7:1 och delar av samfäll t vattenomrade till Skyrsta 
by med (Skyrsta s:1) vissa därtill hörande småöar, allt i 
Hammars socken, Askersunds kommun • 

. Areal 

Utvidgningen omfattar en total areal av ca 200 ha varav 
landareal ca 32 ha. 

Markägare 

Ägare till fastigheten Hammar 7:1 är AB Plåtmanufaktur, 
Ma.lmö, och till samfälligheten Skyrsta s:1 delägare en
ligt bifogade fastighetsförteckning. 

Innehavare av särskild rätt 

Enligt bifogade fastighetsförteckning har ägaren till 
Skyrsta 4: 1 viss a.v.verkningsrätt till öarna inom fastig
heten Hammar 7:1. 

Telefon 

019-136000 

Postgiro 

35188-2 

......... 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro lön 
PI an er i ngsovdel ni n gen 
Naturvårdsenheten 

BESLUT 2 

1974-12-16 11.121-880-74 

Reservatföreskrifter 

För att trygga ändamålet med ·reservatet förordnar länssty
relsen med stöd av 8-10 §§naturvårdslagen och 7 § natur
vårdskungörelsen att nedan angivna föreskrifter skall gäl
la beträffande det område som tillagts reservatet. 

~·-F~r~s~r~f!eE ~n!iKt_8_§_~t~X!åEd~l~g~n_a~g!e~d~ ~n~ 
skränkning i rätten att förfoga över reservatområdet --------------------------
Det är förbjudet att 

1.- uppföra ny byggnad eller anläggning 

2. anordna upplag eller schak~a, fylla, spränga eller 
vidtaga liknande åtgärder 

3. - utföra kalavverkning på områden som ligger när:nare 
stranden än 100 meter 

4. - använda kemiska bekämpningsmedel 

5. - fraoåraga luftledning 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

6. utföra avverkning eller röjning i annan omfattning än 
som medges i fastställd skötselplan 

7. - uppföra mur, plank, stängsel eller brygga 

8. - upplåta plats för tältning eller camping på andra plat
ser än de lägerplatser som angivits i fastställd sköt
selplan. 

OVan nämnda föreskrifter skall inte utgöra hinder mot upp
förande av sådana byggnader eller anläggningar som erfordras 
för yrkesfiskets och sjöfartsnäringens behov eller för fri
luftslivets behov i enlighet med fastställd skötselplan. 

B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvalta--------------------------------
re~~ä!t_a!t_v!dtaKa_å!g!r~e~ fö~ ~t! !i!l~odo~e_ä~d~!l~t 
med reservatet --------
Markägare är skyldig att tåla att anordningar vidtages för 
det rörliga friluftslivet såsom stigar, lägerplatser, bryggor 
och sanitära anordningar i enlighet med fastställd skötsel
plan samt att erforderliga skyltar uppsättes. 

I .den mån markägare ej själv önskar utföra avve:::-kning, röj
ning eller li~~nde åtgärder enligt fastställd skötselplan 
är han skyldig tåla att dessa utföres genom förvaltarens 
försorg. 



lÄNSSTYRElSEN 
Orebro lön 
Planeringsavdelningen 
Naturvärdsenheten 

BESLUT 3 

1974-12-16 11.121-880-74 

Q._F~r~s~!f!e~ ~n!i~t_1Q l ~!u~v!r~s!a~e~ ~ä!l~n~e_a!~ä~
heten ---
Det är förbjudet att 

1, -förstöra eller skada fast naturföremal eller ytbildning 

2. - plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada ör
ter, gräs, mossor eller lavar 

3. - bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande 
eller döda träd och buskar 

4. - medvetet störa djurlivet, t ex genom att ofreda häckan-
de fågel 

5. medföra ej kopplad hund 

6. - tälta 

7,- göra upp öppen eld under tiden 1.5- 1.10 

8. - uppföra mur, plank, stängsel, brygga eller liknande 
anordning 

g, - anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed 
jämförlig anordning 

1 O. - landstiga på ön Skj ortpil ten under tiden 15.4 - 1 5. 7. 

Ovannämnda föreskrifter skall inte utgöra hinder mot att 
tälta och att göra upp eld på anvisade platser inom de 
särskilt iordningställda lägerplatser som finns angivna på 
upplysningsskyltar och som är markerade i terrängen •• 

D._F~r~s!!ifie~ ~n!i~t_7_§_nat~rvå~~~~ö~e!s~n_o~ ~å~d 

2_ch fö~valin!~ 

1. Reservatet skall förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i sam
råd med en särskilt utsedd arbetsgrupp i vilken 37~11 in
gå representanter för markägarna, Askersands kommun och 
länsstyrelsen. 

2. I samråd med arbetsgruppen skall skogsvårdsstyrelsen ut
se tillsynaman för reservatet. 

3. I samråd med arbetsgruppen skall skogavårdsstyrelsen upp
rätta skötselplan, vilken efter hörande av statens natur
vårdsverk och fastställande av länsstyrelsen skall ligga 
till grund för områdets skötsel. 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro län 
Planeringsavdelningen 

Naturvårdsenheten 

BESLUT 

1974-12-16 11.121-880-74 

4. Vid upprättande av skötselplan skall följande allmänna 
synpunkter beaktas. 

a. Vid skogsavverkning och andra åtgärder för skogsbruxet 
skall skäliga hänsvn tagas till r.atur'lårdsintressena. 
Skogsavverlrning ino:n områden SOIJ. ligger närmare Gtran
den än ca 100 ~ skall endast äga rum geno~ ändamålsen
lig gallring. Flertalet mindre öar bör av skogsekono
miska skäl helt kunna undantagas från skogliga åtgär
der. 

b. För att erbjud~ möjligheter till övernattning och lä
gerliv inom reservatet utan onödig förslitning av öar
nas vegetation skall på några öar med goda landstig
nings- och badmöjligheter anordnas lägerplatser med bl 
bryggor, sopkärl, toaletter och eldstäder. 

Besvärshänvisning (Kungl Maj:t- jordbruksdep) enligt bilaga. 

Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket 
landshövdingen beslutat och byrådirektören Per Olov Ftir~ 
varit föredragande, har även länsrådet Ove Sundelius, na
turvårdsdirektören Ingvar Hallberg, överlantmätaren Sverlcer 
J·aensson, länsarkitekten Benner t Johnsson och förste länsas
sessorn Nils Hakelier deltagit. 

~JLL-~~7 
lfarald ArnM,nn ~~ 

Per Olov Ptihr 

GN 



LÄNSSTYRELSEN 
Orebro län 
Planeringsavdolningen 
I-i:.:...turvt~:r.·do er:~:(; ten 

Postadren 
701 86 OREBRO 

.Jila~:a. 

.1ESVÄ.TtS ni: !lVI 3!\I !!G 

Den sou vill överklac;a länsstyrelsens beslut oli:3.ll ,':öra 
det ~L~riftlir~cn cc nom h e svär hos Kunel Maj; t. 

Tl"svil:rnhandliw; slrall. ha kol'llllit in till jordbruJ:sdcpartc
mentet tno:~~ tre veckor från den dac då klaganden f~ltt ricl 
av beslutet. 

J besvö.rohandli~;en skall a1y~es ltinsstyreloens beslut. 
Vidare bör an:;es vad som yrkas och de omständip;heter 
sor-:. ;J_be:!_'O.TJ33 till stöd för yrl::andet. 

Klar;andon bör i besvärshandlinr;en uppse namn, yrke, post
adress och telefonnumr:1er. 

Insända besvU.rshandlingen med posten skall det ske J:Led 
betalt brev adresserat till: Jordbruksdeparter.Jcntct, 
Pacl~, lO) 20 S'J'OCKHOL~l 16. 

T olefon 
019-136000 

Postgiro 
35188-2 
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Tillhör länsstyrelsens 
1974-12-16 

beslui 

NATURREsERVATET NORRA 
VÄ'ITERNS SKÄRGÅRD 

Utdrag ur ekonomiska kart
bladen 094 }9 och 094 49 

Ska.la 1:20 000 

+++++ 

-o-o-

Gräns för natur-
reservatet enl 
länsstyrelsens 
beslut 1973-12-14· 

Gräns för ut
vidgning av 
n a turre.sP.rv::t t~ t. 
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LAI~TMATERIET 

Ovorluntrn~~ ~ur n 1 y r;d; g :1~t<J n 
Örebro lön 1974-03-29 AD 32 

Atlmtirkninc ~i.ll ovanst~ende förteckning: 
Vid år 1843 slt>tfört laga skifte p& 2 hemman Sl:yrsta nr 1-
3 sas bl a "?iskct i Y.rinf!li;:;:a:1de Vatten 2.fve:~. so;-r; de i 
Sjön Ycttcr!1 varande till skif~eslac0t hö1·ande !~ol7::ar b~
ga(01aS för S2.~fäll t be h of och bli f·:.• er· G'0;r;e~1s2..r.1 t ~-,a·J t o C:_ c: J .:~J. t' 
( ~ 21 förrt~t~;nin5sprotokollct akt 97i Ei'"-t":1';Jlrs ;;f>-;k<:>:r), ~ 
ägobeskrivnir<:~~~ redovisas bl a de tio 3ti)rst:~ >:arr~c~ (::-.:::: 

l) ~::!"OJ\ ~~-....,f'~lld m-r1 • ~ a'elnJ"or~r'o"'"''r·~~.,-,-·.' -area :::.~·"..._, :....c.. .. o~d...t...J.. ;J,a. l>..t .1.. • ,:_5..:> .-.... d,_._J_·,,L!-.c-::;:1 ?_''-'G0·-

ViS2..S motsvarande areal som saTJfälld i sar;:ma.~dra. ~te t. 
Skriftlig överensko:r.melse ( för~ning) saknas. -
Fiskerätten och öarna i Vättern var således ge-,J1c:nsara_ua inor.~ 
Skyrsta by, 

Vatten och g:rund har d. vitt bekant inte direkt torör~s ·rid 
lantmliteriförrtittning f5rrän vid en ~r 1964 fast3tilld av
styckning fr&n Skyrsta 3:4 (Sl:yrsta 3:18 s~~~l3. d.i~~iJ 
vattenområde i Vätt.~rn utanför dess strand). 

Där gräns ej kan utmärkcvs med hjälp av hancllin~~::·.r o8h k::-,r
tor1 ttrKnsJJ?,rl::en m m hör till var.jo fasti;~het, ':.l:?n del ~·~~ 

va t tenområde so o är närmas t fas tie-hetens s t rand ( 1 kap 5 § 
JB). Hed fastighet jämställes samfälld TJJ.a1:k. 

Med hänsyn t i 11 ovanstående s~rnes :n e i s trandf~.s t i ,s-h-9 J~0:-:1s. 
qch de samfällda Barna (skiftade 1930, se ned~n) följ~ 
vatten och gr11ncl enligt i princip streckad g!.'äns p2. k<l:'t
bilagan. HtJ.ruvida någon av öarna ej "drar![ vatten och ('"::·u~·~. 
med hänsyn till dess litenhet kan avgöras endast s:enoCI 
rättslig prövning, 

Genom ett ~r 1930 fastställt laga skifte på vissa samfälli€
heter inom Skyrsta bl a öarna i Vättern, har dessa k601c:it 
att tillfalla enskilda fastigheter, Vattenområdet torde 
däremot fortfarande vara samfällt för Skyrsta, varvid :iven 
bör ing~ smärre vid skiftet ej redovisade småöar och s:cär 
(Måkahällen, l.!ålaholmen och Slg:>rtpli ten), 

~r- .z_ L 

· St~Landin 
länslantmätare a !Q.)/ . ~ 

f!,.u'tt ·L r.~.:..::t tt/((? t ... /2 
Gun Rebermark 
assistent 

-------------------------··--· 
Post· och gatu~dre::;s 

Klostergatan 36 
703 61 OREBRO 

Telefon 

019 ·13COOO 


