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Enl. sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om utvidgning av 
naturreservatet Norra Vätterns skärgård (etapp 4) 
och beslut om föreskrifter inom naturreservatet mm 

Bildande av naturreservat 

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken fårklarar Länsstyrelsen del av 
fastigheten Boda l: l O i Askersunds kommun som naturreservat. Reservatet 
har den avgränsning som fhungår av bifogad beslutskarta. 

Naturreservatets namn skall vara Norra Vätterns skärgård. 

Precisering av syftet med naturreservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till Vättemskärgård. De 
artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, svampar, fåglm·, 
insekter och limnisk fauna. 

• Att tillgodose behovet av attraktiva områden för friluftslivet. 

Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken föresla.iver Länsstyrelsen i Örebro län 
' följande för det område som omfattas av etapp 4 av Naturr-eservatet NmTa 

Vätterns skärgård enligt beslutskmia. 

Det råder förbud att 
l. Bedriva täkt eller annan verksmnhet som förändrar områdets 

topografi, yt- eller dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Dra fram ny mark- eller luftledning 
5. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
6. Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller 

plantera skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller 
döda träd eller träddelm· 

7. Uppförajakttom 
8. Sprida eller använda kalk, gödselmedel, bekämpningsmedel eller 

andra kemikalier 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST FAX INTERNET 0RG NR 

701 86 ÖREBRO stortorget 22 019 - 19 30 00 lansstyrelsen@t.lst.se 019 - 19 30 10 http://WWW.t.lst.se 202100-2403 



l;.änsstyrelsen 
Orebro län 

l 

l 

2(12) 

2008-11-03 Dnr: 5112-13231-2006 

Föreskrifterna enligt 7 kap 5 § miljöbalken träder ikraft den 
2008-12-04. 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken föresiaiver Länsstyrelsen i Örebro län 
följande för det område som omfattas av etapp 4 av Natuneservatet Nona 
Vätterns skärgård enligt beslutskarta. 

Ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla att 
följande åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med natuneservatet 

l. Utmärkning av natuneservatet 
2. Uppsättning av infonnationstavla på plats angiven i fastställd 

skötselplan 
3. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av 

mark- och vattenförhållanden 

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken san1t 22 §förordningen (1998:1252) 
om områdesskydd enligt miljöbalken m m föreskriver Länsstyrelsen i 
Örebro län följande för det område som omfattas av etapp 4 av 
Natuneservatet Nona Vätterns skärgård enligt beslutskruia. 

Det råder förbud 
• Att bortföra eller skada döda träd eller träddelar 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder ila"aft den 2008-12-04. 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 §gäller omedelbart efter att de har trätt ila-aft, 
även om de överklagas. 

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm 
beslutar Länsstyrelsen att fastställa den skötselplan för natuneservatet som 
framgår av bilaga 2. 

Uppgifter om naturreservatet mm 

Namn: 
Län: 
Kommun: 
Försan1ling: 
Fastighet 

Nona Vätterns skärgård 
Örebro län 
Askersund 
Askersund 
Boda l :10 
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Lägesbeskrivning: 
Naturgeografisk region: 

Kulturgeografisk region: 
Ekonomiskt kartblad: 
Topografiskt kartblad: 
Areal: 

Markägarkategori: 
Objektsnummer: 
Förvaltare: 

Redogörelse får ärendet 
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l O km SSV Askersund 
skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen, 
Kolmården, 23 
Mellansvenska skogsbygdema, 11 
9E 4j Å viken, 9E 3j Bastedalen 
0942, 9E SO Askersund 
204 ha varav 25 ha produktiv skogsmark, 7,4 
ha impediment san1t 171,6 ha vattenområde 
Privat 
RegDOS 2000198 
Länsstyrelsen 

Naturskyddsvärdena i Vättems nona skärgårdsområde upptäcktes tidigt och 
i början av 1970-talet inventerade Länsstyrelsen naturen i mmådet som ett 
led i sin planering får säkerställande av särskilt värdefulla naturområden. I 
beslut 1973, 1974 och 1986 har därefter stora områden av skärgården 
skyddats som natuneservat. Den privat ägda delen, belägen i skärgårdens 
nordvästra höm, länmades får senare fårhandlingar om skydd med löfte från 
markägaren att området i avvaktan på detta skulle åtnjuta privat skydd. Som 
ett led i uppfyllandet av de av Riksdagen beslutade miljömålen tog 
Länsstyrelsen under år 2006 kontakt med markägaren får att bereda vägen 
får fårhandlingar får inkluderande av Bodadelen av skärgården i 
skärgårdsreservatet Markägaren gav klartecken får värdering av marken 
och avtal om markåtkomst får reservatsbildning har därefter slutits. 

Samråd i fu:endet har skett med kommunen. 

Remisshauteting har skett och inga erimingar mot fårslaget har inkommit. 

Länsstyrelsen bedömer att den fåreslagna ordningsfåresla.iften enligt 7 kap 
30 § miljöbalken innebär så begränsad kostnadsmässig och andra 
konsekvenser får allmänheten att det sala.las skäl får en 
konsekvensutredning enligt 4 § fårordningen (2007:1244) om 
kostnadsutredning vid regelgivning. 

Skälen får beslutet 

Området hyser en 1ik biologisk mångfald knuten till skärgårdsskog med 
hällmarker, splickdalar och strandklippor. De grunda vattnen är viktiga får 
Vätlems limniska fauna. 
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Området ingår i liksintresse får naturvård och friluftsliv. 

Fömtsättningama att bevara områdets biologiska mångfald liksom 
livsmiljöer och friluftsmiljöer finns om de bevarandemål uppfylls som 
framgår av bifogad skötselplan. 

Området har sådana värden att de motiverar ett starkt och långsiktigt skydd. 
Utan detta skydd kan inte överlevnaden av ovan angivna biologiska 
mångfald garanteras. Området är vidare får litet får att komma ifråga som 
nationalpark varfår skydd som natmreservat fåreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer får prioliteling 
av naturreservatsskydd. De är i linje med Sveriges intemationella åtaganden 
om skydd av den biologiska mångfalden samt Sveriges miljökvalitetsmåL 

Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, mellan allmänna och 
enskilda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inshänkning i ensldld rätt 
att använda mark och vatten som beslutet om naturreservat innebär inte går 
längre än vad somhävs får att syftet med natuneservatet skall tillgodoses. 

Detta beslut kan överklagas (Se bilaga 3). 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit landshövding 
Rose-Marie Frebran, beslutande, enhetschefen Magnus Eklund, 
länsstyrelseantikvarien Mmi.a Ullvin, länsfiskerikonsulenten Martin 
Engström samt avdelningsdirektören Sture Marklund, föredragande . 

R f 
Stu1j Marldund 

f 
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Beslutskarta för 
naturreservatet 
NORRA VÄTTERNS SKÄRGÄRD 
etapp 4, 
Askersunds kommun 
Beslutsdatum 2008-11-03 
Dnr 5112-13231-2006 

c::l Reservatsgräns 

o 

250 500 
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Bilaga 2. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni slaiva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet 
vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets dimienummer. Tala också 
om vilken ändring i beslutet Ni vill ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag som 
beslutet kungjordesiNerikes Allehanda, annars km1 överklagandet inte prövas. 

Om Länsstyrelsen inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni begfui sänder Läns
styrelsen överklagandet vidare till regeringen (miljödepartementet). 

Om Ni vill ha ytterligm·e upplysningm· kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 
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Bilaga 3. Skötselplan för naturreservatet 
Norra Vätterns skärgård, etapp 4 

l. Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till Vättemskärgård. De 
artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, svampar, fåglar, 
insekter och limnisk fauna. 

• Att tillgodose behovet av attraktiva områden for friluftslivet. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Norra Vätterns skärgård 
Objektnummer RegDOS 2000198 
skyddsform Naturreservat 
Län Örebro 
Kommun Askersund 
Markslag och naturtyper (ha): 

barrblandskog 25 hektar 
hällmark och klippor 7,4 ha 
vatten 171,6 ha 

Prioriterade bevarandevärden: 
Markslag skogsmark- hällmark forutom 

öppetvatten 
Naturtyper Naturbarrblandskog 
strukturer Död ved, gan1la grova träd 
Växt- och djursamhällen Epifytiska lav- och mossamhällen, 

vednedbrytande svamp- och 
insektssamhällen, markhabitat, 
limniska habitat 

Artgrupper Kärlväxter, lavar, svampar, fåglar 
och insekter 
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2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats får skogsbmk, ängsbmk, bete och fiske 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 
Naturbanblandskog med rik biologisk mångfald i form av kärlväxter, 
mossor, svampar, fåglar och insekter . Gmnda vattenområden viktiga 
uppväxtområden får fisk. 
2.3.2 Kulturmiljövärden 
På sedimentjordar i sprickdalama har ängsskötsel bedrivits och bete har 
skett på flera av öama På den östligaste av Rävlama ligger på krönet ett 
röse, c:a 8,5 m i diameter och 0,5-0,6 m högt. Det utgör fornlämning RAÄ 
189 i Askersunds socken och är skyddat av Kultmmiljölagen. 
2.3.32 Friluftsliv 
Natumpplevelse, båtfärder, friluftsbad och sportfiske. 

3. skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötselområden: 
l. skogsmark med ingående impediment 
2. Vattenområden 
3. Friluftsliv samt info 
4. Kulturlämningar 

skötselplanens skötselområde l: skogsmark 

Beskrivning 
Skärgården påverkas starkt av sin sprickdalstopografi som tillsammans med 
markägarens natm-vårdsintresse medfort att flera av öama antagit en allt mer 
vildmarksartad karaktär. Banskog med tall dominerar på hällmarkema och 
gran i dalama. 

Bevarandemål 
• Naturskog med rik förekomst av äldre träd och av död ved 

skötselåtgärder 
• Fri utveckling 
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Skötselplanens skötselområde 2: Vattenområden 

Beskrivning 
Grunda vattenområden av stmi värde som yngelområden för fiskfaunan i 
Vättem. Rik förekomst av signalkräfta. 

Bevarandemål 
• En god reproduktionsmiljö för Vättems fiskfauna skall finnas i 

området 
skötselåtgärder 

• Inga åtgärder i nuläget 

skötselplanens skötselområde 3: Friluftsliv med info 

Bakgrund 
Det aktuella skärgårdsområdet ligger i ett mindre exponerat läge i en utkant 
av Nona Vätterns skärgård. Båtlivet är frekvent. Uppankring av båtar sker i 
lugna lägen längs klippstränderna och beroende av vindriktning kan detta 
ske på olika ställen. Några platser har nyttjats som rastplatser och eldning 
har där skett. Badhällar finns framförallt på de låga holmarna i söder, 
Bmnnsholmen och Hynnehohnen. 

Bevarandemål 
• En väl underhållen informationsskylt skall finnas på Hynneholmen 

skötselåtgärder 
• Uppsättande av skylt. Vidare årlig tillsyn och underhåll av dessa . 

skötselplanens skötselområde 4: Kulturlämningar 

Bakgrund 
Ett stön-e gravröse ligger på krönet av den östligaste av Rävlama 

Bevarandemål 
• Gravröset skall vara väl synligt 

skötselåtgärder 
• Vård i samråd med länsantikvarien 

4. Jakt 
J akt får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets 
föreskrifter. 
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5. Fiske 
Fiske får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i natuneservatets 
föreskrifter 

6. Uppföljning 

6.1 Uppföljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar för dokumentation av vilka åtgärder som genomfö1is 
och när de genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar för att uppföljning av genomförda skötselåtgärder 
sker i slutet på varje år, de år då åtgärder har genomförts. 

6.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett progran1 för uppföljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 

7. Litteratur 

Öberg, Thomas, 1970: Naturinventering av nordvästra Vätterns öar och 
stränder. T i veden 3. Länsstyrelsen i Örebro län. 

Länsstyrelsen i Örebro län, 1984: Naturvårdsöversikt Örebro län. 

8. Sammanfattning och prioritering av planerade 
skötselåtgärder 

skötselåtgärd När Var Prioritering 
Infmmationsskylt Senast år 2010 Enligt 1 

skötselplanekarta 
Tillsyn av ovan Fortlöpande O mr. 1 

Tillgänglighet, 
och info 

Uppföljning av Efter åtgärd Hela reservatet 1 
skötselåtgärder 
Uppföljning av I enlighet med Hela reservatet l 
bevarandemål vad som 

bestäms i 
kmmnande 
program 

Finansier ing 
Reservatsanslag 

Reservatsanslag 

Reservatsanslag 

Reservatsanslag 
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