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LANSSTYRELSEN 
Örebro lön 
Planeringsavdelningen 

Förs l ag till 

BESLUT 

1979-02-16 

( 4) 

11. 121 1-1207- 75 

Naturvårdsenheten 
Byrådirektör Per Olov Fuhr 

Postodress 

701 86 ÖREBRO 

Bi l dande av naturreservatet Prinskullen Askersunds kommun 

Reservatets .benämn ing: Naturreservatet Prinskullen 

Kommun : Askersund 

Socken : Hammar 

Fastighet: Stjärnsund 1:1, 2:1, 3:1 , 4 : 1 

Lägesbeskrivning: Reservatet är beläget pA den no~ra delen av 
den ö som omges av stora och l illa Hammarsundet samt Edösundet 
me ll an sjöarna Vättern och Alsen. Reservatet är bel äge t straxt 
nordost om riksväg 50 där den korsar ön ca 5 km söde r om Asker
sund och ca 1 km norr om Hammars kyrka. Reservatet ligger inom 
topografiska kartbladet 0951 Finspång SV och ekonomiska kart 
bladen 09540 och 09550 och har tyngdpunktskordinaterna x=6524800 
och y=1450500. 

Gränser: Reservatets gränser redovisas på bifogade karta i skala 
1:1 0 000. l norr och öster sammanfaller gränsen med gränsen mellan 
land och vattenområdet vid normalvattenstånd. l övrigt är gränsen 
uppdragen inom fastigheten Stjärnsund 1:1, 2:1, 3:1 , 4:1 med 
stöd av markslags- och vegetationsgränser. 

Areal : Ca 40 ha varav 0,3 ha vattenområde . 

Naturvårdsförvaltare: skogsvårdsstyrelsen i samråd med Uppsala 
universitet. 

Markägare : Uppsala universitet. 

Ärendets handläcc~ino: Förslag ti l l bildande av nacurreservat - - - - - - - --~ - " har väckts av mar~ga ren . Inom länsstyrelsen och i samråd med 
markägaren har upprättats förslag til l avgränsning och fö reskrif
ter för reservatet. Förslagtill skötselplan har upprättats a v 
skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren och behandlats av 
skötselrådet . Förslagen har godkänts av markägaren samt varit 
föremål för remissbehandling. Aske rsunds kommun , Örebro läns mu
seum och statens naturvårdsverk har til !styrkt reservatbi ldningen. 
Naturvårdsverket har också beslutat att ställa 40 . 0CO kr til 1 
länsstyrelsens förfogande att utbetalas som engångsersättning 
för det intrång pågående husbehovstäkt som reservatbildni ngen 
medför. 

Telefon Postgiro 

019. 13 60 00 3 51 88. 2 
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Grund för beslutet ================== 
Reservatet utgöres av delar av en rullstensås, Askersundså sen. 
Denna höjer sig här markant över omgivande t e rräng och bi Idar 
Prinskul len som är en hög barrskogsbevuxen kul le. Norr om själ
va Prinskul len inom den de l som kallas öhornet är åsen lägre 
och bevuxen med ett ojämnt slutet ekbestånd med undervegeta tion 
av hassel . Denna del nyttjas sedan länge som betesmark . Me llan 
åsen och Edösundet i öster finns ett stort område med nästan ren 
lövskog på delvis sank mark. 

l den fysiska riksplaneringens programskede har Stjärnsundsamrå
det tagits upp som ett område av rikintresse för den kulture ll t 
vetenskap! i ga naturvården med förslag om att den del som ut göres 
av Pr inskullen och Öhornet skullesäkerställas genom bildande av 
naturreservat. 

Syftet med reservatbildningen är att bevar<()1rådets landformer 
och säkerställa en för områdets olika dela r ~n damålsenl ig skötsel 
samt att förbättramöjligheterna förallmänheten att besöka områ 
de t. 

Reservatföreskrifter ==================== 

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyre lsen 
med stöd av 8- 10 §§naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsföro rd
n i ngen (1976:484) att nedan angivna föreskrifter samt vård och 
förva l tningsbestämmelser skall gälla beträffande området. 

A. Föreskrifterjämlikt 8 §naturvårdslagen angående inskränkn i na 
i markägares och annan sakägares rätt a tt för foga öve r fasti ane t 
inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud 
ska ll förbud gälla~ 

andra lagar och författ ni ngar 

-spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt 

2 - anlägga vägar 

3 - framdraga mark- eller luftledningar 

någon form 

4 - uppföra byggnad annat än som erfordras för reservatets sköt sel 

5 - ve rkställaodling 

6 - låta beta området i annan utsträckning än som anges i fa st
ställd skötselplan 

7 utföra avverkning eller roJnlng i annan utsträckning än som 
anges i fastställd skötselplan 

8 så eller plantera barrskog anman utsträckning än som anges 
i fastställd skötselplan 

9 - ändra floran eller faunans sammansättning genom tillförande a ~ 
nya arter. 
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B. Föreskri fterjämlikt 9 §naturvårdslagen angående mark- och 
annan sakägares skyldigheJ att tåla visst intrång 

Markägare och innehavare av särskild rätt till markenförpliktas 
tåla att de åtgärder vidtages inom området som framgår av bifogat 
förslag till skötselplan, daterad 1979-02- 01 . 

C. Föreskrifter jämlikt 10 §naturvå rdslagen om vad allmänheten 
har att iakttaga inom reservatet 

Utöver föreskrifter och förbud i and ra lagar och författningar 
skall förbud gälla att 

1- förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytb il dning 

2 - plocka blommor, gräva upp växter el ler på annat sätt skada 
ve ge ta t i on en 

3- medvetet störa djur! i vet t e x genom närgången fotografering 
av fågelbo 

4 - medfö ra ej kopplad hund 

5- avsiktligt störa betesdjuren 

6- tä lta eller ställa upp husvagn 

7 - göra upp eld 

8- framföra cykel elle r motordrivet fo rdon 

9- parkera annat än på särskilt anvisad plats 

10 - anbringa tavla , plakat, affisch , skylt, inskrift eller därmed 
j ämförlig anordning 

11 - på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, 
musikinstrument eller dylikt . 

D. Bestämmelser jämt ikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och 
förvaltni ng 

1. Syftet med vården och förvaltningen skall va~a att bibehålla 
områdets nuvarande karaktä r med omväxlande betesmark, lövskog 
och barrskog . Syftet skall också vara att genomlämpliga åt 
gärder underlätta för allmänheten att besöka reservatet och 
uppleva dess natur- och kulturvärden. 

2. Länsstyrelsen medde lar föreskrifter och vården av reservatet 
genom att faststät la bifogade skötselplan, daterad 1979- 02-01. 
Planen skal l senast inom tio år omprövas med ledning av vunna 
erfarenheter. 

3. Reservatet skall utmärkas i en li ghet med av statens naturvårds
verk utfärdade anvisningar . 
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4. Reservatet ska ll förvaltas av skogsvårdsstyrelsen 
med Uppsala univers itet. 

samråd 

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen. l beslutet deltog 
l andshövding Harald Aronsson jämte ledamöterna 

l den slut! i ga handläggningen deltog även länsråd Ove Sunde! ius, 
förste länsassessor Ni ls Hakel ier, bitr länsark i tekt Olle 
Karlsson, överlantmätare Håkan Zetterberg, naturvårdsdirektör 
Ingvar Hallberg samt byråd i rektör Per Olov Fuhr, föredragande . 

Besvärshänvisning (jordbruksdepartementet) enligt bilaga . 

Harald Aronsson 

.~. 
Per Olov Fuhr 

GN 
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