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Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap 9§ miljöbalken det område
som markerats på, till beslutet, bifogad karta som kulturreservat. Kultur-
reservatets namn ska vara Kulturreservatet Smedstorps dubbelgård.
Kulturreservatet omfattar fastigheterna Vi-Smedstorp 1:2, 1:3, 1:5 och
1:6. Kulturreservatets gräns utgörs av innerkanten av den markerade
linjen på bifogad karta1).

Syftet med kulturreservatet är att enligt 7 kap 9§ Miljöbalken bevara ett
värdefullt kulturpräglat landskap.Genom bildandet av kulturreservatet
Smedstorps dubbelgård ska odlingslandskapet med dess rika kulturhisto-
riska och biologiska värden skyddas och vårdas. Områdets skötsel ska
grundas på den odlingshistoriska markanvändningen, d v s ängsbruk,
åkerbruk, natur- och kulturvårdsinriktad betesdrift, utmarksbete och
skötsel av landskaps-element.Kulturhistoriska spår och lämningar skall
vara tydliga i landskapet och utgöra pedagogiska exempel. Förutsätt-
ningarna skall vara goda för att växt- och djursamhällen, samt arter som i
ett historiskt perspektiv är knutna till representativa och välhävdade
jordbrukslandskap, skall kunna leva kvar. Det tidsskikt som primärt skall
eftersträvas är 1700-talet och det tidiga 1800-talet, dvs den tidpunkt då
Smedstorps gårdsbyggnader uppfördes.

Reservatsföreskrifter
A. Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden

Med stöd av 7 kap 5§ Miljöbalken är det utöver vad som gäller i lagar
och förordningar inte tillåtet:

- att uppföra ny byggnad eller annan anläggning utan Länsstyrelsens
tillstånd
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- att riva byggnader utan Länsstyrelsens tillstånd
- att utföra tillbyggnad eller yttre förändring av befintliga byggnader

utan Länsstyrelsens tillstånd
- att nyanlägga väg-att bygga om eller på annat sätt förändra väg utan

Länsstyrelsens tillstånd
- att sprida bekämpningsmedel
- att sprida konstgödsel
- att anordna upplag annat än i samband med områdets skötsel
- att plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning på annat än

åkermark i   enlighet med gällande skötselplan
- att ta bort odlingsrösen eller gärdesgårdar
- att uppföra nya stängsel utan samråd med Länsstyrelsen
- att framdra luft- eller markledning
- att uppföra mast eller liknande anläggning
- att upplåta mark för camping och husvagnsuppställning
- att bedriva täkt, gräva, schakta, borra, utfylla, övertäcka, spränga,

dika, dämma  eller utföra liknande handling
- att bedriva skogsbruk annat än i enlighet med gällande skötselplan
- att så, plantera träd eller buskar annat än i enlighet med gällande sköt-

selplan
- att avverka träd och buskar annat än i enlighet med gällande skötsel-

plan
- 

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för de åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel.

För byggnadsminnet Smedstorp 1:5 gäller föreskrifter i beslut om byggnadsminne
enligt lagen om byggnadsminne (1960: 690), numera kulturminneslagen (SFS
1988: 950). I särskilda fall kan Länsstyrelsen efter ansökan medge undantag enligt
7 kap 7 § Miljöbalken från föreskrifterna under A, om särskilda skäl föreligger. I
det fall området kommer att förklaras som särskilt bevarandeområde enligt 7 kap 28
§ Miljöbalken, kommer reglerna i 7 kap 29 § Miljöbalken om upphävande och
dispens från skyddsföreskrifterna att gälla. Detta innebär att regeringens tillåtelse
fordras, såvida det inte är uppenbart att inte mer än obetydlig skada uppkommer på
områdets naturvärden.

B. Förpliktelse att tåla intrång

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap 6§ Miljöbalken
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att tåla följande intrång:

- utmärkning av reservatet
- anläggning för besökande såsom P-platser, vandringsleder, informa-

tionstavlor samt uppställning av sopbehållare
- anordnande av stängselgenomgångar
- skötsel av området i enlighet med gällande skötselplan
- 



3

C. Rätten att färdas och vistas inom reservatet
Med stöd av 7 kap 30§ Miljöbalken är det utöver vad som annars gäller
inte tillåtet:

- att beträda besådd åker, oslagen vall eller äng
- att tälta eller ställa upp husvagn
- att gräva upp eller plocka växter
- att insamla insekter eller andra ryggradslösa djur
- att på störande sätt utnyttja radio e.d.
- att göra upp eld

Ovanstående reservatsföreskrifter skall inte utgöra hinder för förvaltare
att genomföra den skötsel som skall genomföras enligt gällande skötsel-
plan. Efter ansökan kan undantag från vad som sagts under C meddelas
av Länsstyrelsen t ex i samband med vetenskapliga undersökningar i re-
servatet.

Skötselplan
Med stöd av 3 § förordning (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår
av den till beslutet hörande skötselplanen, bilaga 2.

Förvaltare för kulturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.

Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.

Björn Eriksson
Carin Claréus

1) Kartor och skötselplan är uteslutna. De har diarienummer 223-7369-
99 och finns på Länsstyrelsen.


