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Enligt sändlista

Fastställande av skötselplan för naturreservatet Eknön i
Söderköpings kommun, Östergötlands län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3§ Förordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken (1998:1252) att fastställa bifogad skötselplan.
Skäl för beslut
Skäl till beslutet är att uppdatera den tidigare skötselplanen som beslutades den 24
mars 1995.
Ärendets handläggning
Remissyttranden och Länsstyrelsens avvägningar (i kursiv stil)
Länsstyrelsen har remitterat förslag till skötselplan till berörda sakägare,
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten,
Skogsstyrelsen Östra Götaland, Sjöfartsverket, SGU, Söderköpings kommun,
Entomologiska föreningen i Östergötland och Naturskyddsföreningen i
Söderköping.
Myndigheter:
Sjöfartsverket har inget att erinra mot förslaget till beslut.
Sveriges geologiska undersökning har framfört önskemål om några mindre
justeringar i texten.
Texten rörande de geologiska bevarandevärdena har justerats enligt SGU:s önskemål.
Havs- och vattenmyndigheten har framfört att skötselplanen i viss utsträckning även
bör beskriva de akvatiska naturvärdena alternativt att det tydliggörs att
vattenområdet är med av endast arronderingsskäl om så är fallet.
Länsstyrelsen delar Havs- och vattenmyndighetens uppfattning att även de akvatiska naturvärdena
bör beskrivas i skötselplanen. Dessa värden är dock i dagsläget inte kartlagda genom
fältinventeringar. Länsstyrelsen har kompletterat skötselplanen under stycket 3.3.1. samt 4.1.
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Sakägare:
Jarl Stenbock, markägare.
Fastighetsuppgifterna är ofullständiga reservatet är även beläget inom Degerhov 1:9
(Notudden) . Gällande skyddsjakt inom reservatet anser Stenbock att det även i
framtiden ska stå i skötselplanen såsom i tidigare skötselplan. Det framgår inte i
skrivelsen vilka delar i planen som är bevarandeplan och vilka skötselplan. Vid
hotbild bör även nämnas att det rörliga friluftlivet med fler besökare är ett stort
slitage på området. Tillgängligheten för allmänheten behöver inte förbättras vid
Ettersundet och nya områden tas i bruk för transporter. Mängden sopor, som redan
nu finns på ställen där allmänheten vistas, tyder på att soptunnor behövs under
sommarhalvåret. På kartorna i skötselplanen saknas tydliga gränser för de områden
som inte ingår i reservatet. Inom planens allmänna del har kapitel gällande byggnader
bortraderats. Denna del bör även i denna skötselplan förtydligas med eget stycke.
Skötselplanen är kompletterad med fastigheten Degerhov 1:9. Skrivningen rörande skyddsjakt är
inlagd under stycke 2.3. Numera arbetas skötsel- och bevarandeplan ihop i ett samlat dokument
som både beskriver naturreservatet och Natura 2000-området. Detta dokument kallas samlat för
skötselplan. Länsstyrelsen bedömer att friluftslivet i nuläget inte utgör ett hot mot områdets värden.
Inte heller en viss ökning av besöksfrekvensen kommer att utgöra ett hot. Genom information och
kanalisering av besökare kan området nyttjas på ett hänsynsfullt sätt. Länsstyrelsen bedömer
fortsättningsvis att tillgängligheten för allmänheten behöver förbättras. Detta ska ske i samverkan
med markägaren och flera olika lösningar är möjliga. Länsstyrelsen bedömer att soptunnor i nuläget
inte behöver placeras ut men kommer att bevaka frågan. Vid upprustning av friluftsanläggningar
och andra åtgärder vid angöringspunkten vid Ettersundet kan eventuellt sopmaja bli aktuellt.
Skötselplanen har kompletterats med en karta där de områden som inte ingår i naturreservatet
finns tydligt utmärkta. Ett stycke som beskriver byggnader har lagts till under stycke 3.2.
Gunnel Larsson-Swärd och Jan Larsson, ägare till fastigheten Degerhov 1:20 på
Notuddeholmen.
Namnbytet till Notuddeholmen har inte meddelats. Igenväxning som skett på ön
utgör ett hinder för det rörliga friluftslivet och har bland annat påverkat floran
negativt. Skötselplanen bör även gälla Notuddeholmen. Man önskar att den stig som
tidigare gjorde det möjligt att vandra på ön återskapas och att fällda träd flyttas för
framkomligheten och att i övrigt arbeta för att återfå den unika natur som tidigare
kännetecknade ön.
Namnet Notuddeholmen kommer från Ekonomiska kartan. Notuddeholmen ingår i skötselplanen
och återfinns där under skötselområde 3K. Länsstyrelsen bedömer att den befintliga stigen ska
kunna underhållas efter samråd med markägaren och Länsstyrelsen. Under rubriken
restaureringar har ett tillägg för skötselområdet gjorts så att eventuell framröjning av stig ska göras
möjlig. Även under skötselområde 7 (anordningar för tillgänglighet) har en skrivning rörande stigen
lagts till. Vad gäller övrig skötsel bedömer Länsstyrelsen att andra åtgärder på Notuddeholmen
inte är aktuella i dagsläget.
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Intresseorganisationer:
Naturskyddsföreningen i Söderköping
Naturskyddsföreningen framför synpunkter på den föreslagna skötseln och förslår
att ett stycke som möjliggör frihuggning av grova ekar läggs till. Man föreslår även att
vissa områden helt undantas från åtgärder. Vidare anser man att skötselåtgärder i
strandnära bryn och buskmarker bör genomföras varsamt. Naturskyddsföreningen
framför även synpunkter på upprustning av befintliga friluftsanläggningar samt
önskan om ytterligare skyltar.
Under Plandelen och stycket disposition och skötsel av mark finns en skrivelse som möjliggör att
livsuppehållande åtgärder för särskilt värdefulla trädindivider kan genomföras inom hela
naturreservatet om sådana behov uppkommer. Länsstyrelsen bedömer att de områden som
Naturskyddsföreningen föreslår bör lämnas till fri utveckling inte kommer att vara aktuella för
skötselåtgärder, med undantag av det bete som sker över hela ön. Inga skötselåtgärder kommer att
genomföras i den centralt belägna granskogen (skötselområde 3E) förutom bete. Den äldsta och
tätaste hassellunden är en del av skötselområde 3F där inga skötselåtgärder kommer att genomföras
utöver att betesdjuren tillåts ströva genom området. Alla restaureringsåtgärder kommer att ske
varsamt med ambitionen att utveckla och förstärka naturvärden knutna till bryn- och buskmarker.
Länsstyrelsen tar tacksamt emot informationen om, och synpunkterna på, friluftsanläggningarna.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115,
Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade,
Funktionschefen för skötselfunktionen Maria Taberman deltagit.

Emma Hagström
Funktionschef Naturskydd
Linnea Holmstrand
Byrådirektör
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