
• ~~s styrelsen 
Orebrolän 

Sture Marklund 
Direkt: 019-193566 
sture.markJund@t.lst.se 
Fax: 019-193010 

Bilaga l. Sändlista 

Bilaga 2. Hur man 
överklagar 

Bilaga 3. 
Skötselplan 

102) 

BESLUT 
2009-02-25 Dnr: 5 J 12- J 3220-2006 

Enl. sändlista 

Länsstyrelsens i Örebro län beslut om bildande av 
naturreservatet Råå uddar och beslut om föreskrifter inom 
naturreservatet mm 

Bildande av naturreservat 

Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken forklarar Länsstyrelsen del av fastigheten Rå 2: l i 
Askersunds kommun som naturreservat. Reservatet har den avgränsning som framgår av 
bifogad beslutskarta och med de gränser som slutligen utmärks i fålt. 

Naturreservatets namn skall vara Råå uddar. 

Precisering av syftet med natuneservatet 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till barrnaturskog och stränder vid Vättern. 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, svampar samt fåglar och 
insekter. 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till strandnära områden i Vättern. 
• Att tillgodose behovet av attraktiva områden för friluftslivet. 

Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen i Örebro län !oljande för 
området som omfattas av naturreservatet Råå uddar enligt beslutskarta. 

Det råder förbud att 
l. Bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi, yt- eller 

dräneringsförhållanden 
2. Anordna upplag 
3. Anlägga väg eller stig 
4. Framföra motordrivet fordon i terräng 
5. Dra fram ny mark- eller luftledning 
6. Uppföra byggnad eller annan anläggning 
7. Utföra något slag av avverkning, gallring eller röjning, så eller plantera 

skogsplantor, samla ihop eller föra bort några levande eller döda träd eller 
träddelar 

8. Uppfora jakttorn 
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9. Sprida eller använda kalk, gödselmedel, bekämpningsmedel eller andra 
kemikalier 

Föreskrifterna enligt 7 kap 5 § mjljöbalken träder ilaaft 
2009-04-0 l . 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen i Örebro län följande for 
det område som omfattas av naturreservatet Råå uddar enligt beslutskarta. 

Ägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet forpliktas tåla att foljande åtgärder 
vidtas för att tillgodose syftet med naturreservatet 

1. Utmärkning av naturreservatet 
2. Iordningställande och underhåll av stigslinga 
3. Iordningställande och underhåll av P-plats for 5 bilar 
4. Uppsättning av informationstavlor på plats angiven i fastställd skötselplan 
5. Genomforande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och 

vattenforhållanden 

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken 

Med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken samt 22 § forordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m m foreskriver Länsstyrelsen i Örebro län följande 
for det område som omtattas av natuneservatet Råå uddar enligt beslutskarta. 

Det råder forbud 
l. Att bortfora eller skada döda träd eller träddelar 
2. Att göra upp eld annat än på for ändamålet iordningställd plats angiven i 

skötselplan 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder ikraft den 2009-04-01 . 

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

Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § forordningen om områdesskydd enligt miljöbalken mm beslutar 
Länsstyrelsen att fastställa den skötselplan for naturreservatet som framgår av bilaga 2. 
Uppgifter om naturreservatet mm 

Namn: 
Län: 
Kommun: 

Råä uddar 
Örebro län 
Askersund 
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Församling: 
Fastighet 
Lägesbeskrivning: 
Naturgeografisk region: 
Kulturgeografisk region: 
Ekonomiskt kartblad: 
Topografiskt kartblad: 
Areal: 

Markägarkategori : 
Objektsnumro er: 
Förvaltare; 

Redogörelse för ärendet 

Askersund 
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skogslandskapet i Tiveden-Tylöskogen, Kolmården, 23 
Mellansvenska skogsbygderna, 1 1 
09520, 9F 2a Stora Forsa 
0951, Finspång 9F SV 
114 ha varav 41,9 ha produktiv skogsmark, 4,7 ha 
impediment, övrig mark 0,3 ha samt 67,5 ha vattenområde 
Privat 
RegDOS 2005653 
Länsstyrelsen 

Naturvärdena hos Vätterns stränder med Räå uddar upptäcktes tidigt. Redan för över 80 
år sedan besöktes området av botanisten Breddeson som beskrev områdets mycket rika 
kalkflora. När Länsstyrelsen efter naturvårdslagens införande bötjade fä resurser att ta 
sig an skyddet av länets natur inleddes en intensiv period av inventeringar av länets 
naturförhållanden. I början av 70-talet påbörjades inventeringarna av Askersonds 
kommun och Vättemnaturen, vilken utvärderades i en rapport av Länsstyrelsen år 1978. 
De biologiska värdena på uddarna i Rå-området analyserades sedan mer i detalj av 
dåvarande skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen under de första åren av detta sekel 
och konsensus nåddes att värdena motiverade ett långsiktigt skydd och art storleken på 
området medförde att naturreservatsskydd bedömdes som mest ändamålsenligt. Eftet 
sedvanlig utvärdering av förslaget på Naturvårdsverket gavs därefter klartecken att 
inleda förhandlingar med markägaren om markåtkomst för reservatsbildande. 
Förhandlingar har därefter skett och avtal om markåtkomst for reservatsbildning 
tec1mats. 

Samråd i ärendet har skett med kommunen. 

Remisshantering har skett och samtliga instanser har tillstyrkt. 

Länsstyrelsen bedömer att den föreslagna ordningsforeskriften enligt 7 kap 5 och 30 §§ 
miljöbalken innebär så begränsad kostnadsmässig och andra konsekvenser för 
allmänheten att det saknas skäl ror en konsekvensutredning enligt 4 § forordningen 
(2007:1244) om kostnadsutredning vid regelgivning. 

Skälen for beslutet 

01nrådet hyser en rik bioTogtsk mångfald knuten till Vätternnära skog med hällmarker, 
kalkberggrund, sprickdalar och strandklippor. Vättern är av riksintresse for naturvård 
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och de strandnära områdena är viktiga yngellokaler for den limniska faunan. Området 
har en värdefull friluftsmiljö som genom beslutet görs tillgänglig också från landsidan. 

Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald liksom livsmiljöer och 
attraktiva friluftsmiljö 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 for litet får att komma ifråga som nationalpark varfor skydd som naturreservat 
föreslås. 

Beslutet är i linje med gällande översiktsplan samt riktlinjer för prioritering av 
naturreservatsskydd. Det är i linje med Sveriges internationella 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 inskränkning i enskild rätt att använda mark och 
vatten som beslutet om naturreservat innebär inte går längre än vad som krävs för att 
syftet med naturreservatet ska 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, länsstyrelsejuristen Per Unden samt 
avdelningsdirektören Sture Marklund, föredragande. 

(!;u;~~~ 
Rose-Marie Frebran ~ ~~ 

Sture f arklund 
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Beslutskarta för 
naturreservatet 
RÄÄ UDDAR, 
Askersunds kommun 
Beslutsdatum 2009-02-25 
Dnr 5112- 13220-2006 

C] Reservatsgräns 
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Bilaga 2. 

HUR MAN ÖVERKLAGAR LÄNSSTYRELSENS BESLUT 

Om Ni vill överklaga detta beslut skall Ni skriva till Länsstyrelsen. Tala om i brevet vtlket 
beslut Ni överklagar, t ex genom att ange beslutets diarienummer. Tala också om vilken ändring 
i beslutet Ni viU ha. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet inom tre veckor från den dag beslutet kungjordes i 
dagspressen, annars kan överklagandet inte prövas. 

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

Om Ni vill ha ytterligare upplysningar kan Ni vända Er till Länsstyrelsen, 
tel 019-19 30 00. 
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Bilaga 3. Skötselplan för naturreservatet Råå uddar 

1. Syftet med reservatet 

• Att bevara biologisk mångfald lamten till bannaturskog och stränder vid Vättern, 
De artgrupper som särskilt avses är mossor, lavar, svampar samt fåglar och 
insekter. 

• Att bevara biologisk mångfald knuten till strandnära områden i Vättern. 
• Att tillgodose behovet av attraktiva områden f'cir friluftslivet. 

2. Beskrivning av bevarandevärdena 

2.1 Administrativa data 
Objektnamn Rååuddar 
Objektnummer RegDOS 2005653 
Skyddsform Naruneservat 
Län Or e bro 
Kommun Askersund 
Markslag och naturtyper (ha): 

barrblandskog 41,9 hektar 
hällmark och klippor 4,7 ha 
vatten 67,5 ha 

P.-ioriterade bevarandevärden: 
Markslag Skogsmark, hällmark, lövkärr 

forutom öppet vatten 
Naturtyper Naturbarrblandskog 
Strukturer Död ved, gamla, grova träd 
Växt- och djursamhällen Epifytisk:a lav- och mossamhällen, 

vednedbrytande svamp- och 
insektssamhällen, markhabitat, 
limniska habitat 

Artgrupper Kärlväxter, lavar, svampar, fåglar 
och insekter 



* ii 
l;.jinsstyrelsen 
Orebrolän 

BESLUT 
2009-02-25 

2.2 Historisk och nuvarande mark- och vattenanvändning 
Området har nyttjats får skogsbruk, bete och fiske 

2.3 Områdets bevarandevärden 
2.3.1 Biologiska bevarandevärden 

9(l2) 

Dnr: 5112-13220-2006 

Naturbarrblandskog med rik biologisk mångfald i form av kärlväxter, mossor, svampar~ 
fåglar och insekter. Grunda vattenområden utgörande viktiga uppväxtområden for fisk. 
2.3.2 Kulturmiljövärden 
Skogsbete har bedrivits i hela området och bryneo har förmodligen varit öppna under 
Jåoga tider bärande betespräglad ängsvegetation. I nuläget speglar rester av ängsflora, 
förekomst av gamla lindar och ljuskrävande buskar den äldre beteshistorien . 
2.3.3 Friluftsliv 
Naturupplevelse, båtfårder, friluftsbad och sportfiske. 

3. skötselområden med bevarandemål och åtgärder 
Reservatet är indelat i 3 skötsel områden: 
l. Skogsmark med ingående impediment 
2. Friluftsliv samt info 

Skötselplanens skötselområde 1: Skogsmark 

Beskrivnillg 
Områdets topografi med långsmala uddar sträckande sig ut i Vätterns vindexponerade 
nordöstra hörn bar medfort att skogen har stark vindpåverkan och främst i sydvästlägena 
samt på öarna Skogen är barrdominerad med lokalt rikligt inslag av löv i randområden 
och i fuktiga partier. Lokalt finns hög frekvens av lågor främst av gran. På 
Kungsholmen har den kalkrika berggrunden gett förutsättningar for en mycket rik 
kalkflora med förekomst av blodnäva, kungsmynta, grusbräcka, buskviol, 
bergjohannesört, oxbär och en knipprotsart 

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

skötselåtgärder 
• Fri utveckling 
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skötselplanens skötselområde 2: Friluftsliv med info 

Bakgrund 
Områdets exponerade uddar ger goda möjligheter till bad, sportfiske, fågelskådning och 
naturvandringar. Mellan uddarna ligger en finns sandstrand i skyddat läge. 

Bevarandemål 
• En väl underhållen P-plats för 5 bilar skall finnas vid entren 
• Väl underhållna informationsskyltar skall finnas 
• En väl underhållen stigslinga skall finnas med eventuell förekomst av eldplats 

eller annan anläggning som vid stigplaneringen befinnes ändamålsenlig och i 
samklang med reservatets syften. 

skötselåtgärder 
• Iordningställande av P-plats samt stigslinga 
• Uppsättande av skyltar. 
• Vidare årlig tillsyn och underhåll av anläggningarna. 

4 . Jakt 
Jakt får bedrivas av markägaren med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets 
föreskrifter. 

5. Fiske 
Fiske får bedrivas med beaktande av vad som beslutats i naturreservatets föreskrifter. 
Fiske med handredskap är fritt dock ej dragrodd och trolling. 

6. Uppföljning 

6.1 Upptoljning av skötselåtgärder 
Entreprenörer ansvarar for dokumentation av vilka åtgärder som genomforts och när de 
genomförts. 
Länsstyrelsen ansvarar for att uppf61jning av genomfOrcia skötselåtgärder sker i slutet på 
varje år, de år då åtgärder bar genomförts. 

6.2 Uppföljning av bevarandemål 
Ett program for uppföljning av reservatets bevarandemål skall utarbetas av 
Länsstyrelsen 
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Reservatets gränsmarkeringar skall göras utifrån Lantmäteriets gränsutsättning och för 
övrigt i enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. 

8. Litteratur 

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

Länsstyrelsen i Örebro län, 1984: Naturvårdsöversikt Örebro län. 

9. Sammanfattning och prioritering av planerade skötselåtgärder 

Skötselå tgärd När Var Prioritering Finansiering 
Uppsättande av Senast år 2012 Enligt l Reservatsanslag 
informationsskyltar, skötselplanekarta 
iordningställande av 
P-plats samt 
stigslinga med 
eventuella 
kringanordningar 
Tillsyn av ovan Fortlöpande O mr. 1 Reservatsanslag 

Tillgänglighet, 
och info 

Uppf61jning av Efter åtgärd Hela reservatet l Reservatsanslag 
skötselåtgärder 
Uppr61jning av I enlighet med Hela reservatet l Reservatsanslag 
bevarandemål vad som 

bestäms i 
kommande 
program 

Gränsmarkeringar Senast år 20 J O J Reservatsanslag 
märks ut 
Gränsmarkering Tillsyn vart 6.e 1 Reservatsanslag 
underhålls år 
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skötselplanekarta för 
Naturreservatet 
RÅÅ UDDAR, 
Askersunds kommun 

~ Information 

[f] Parkering 

Markerad stig 

••••• Traktorväg 

r::::J Reservatsgräns 
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