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Ändring av Länsstyrelsens beslut om förvaltare i Svartstensuddens naturreservat 
 

Beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 21 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken mm att återkalla förvaltarskapet i Svartstensuddens naturreservat. Detta 
innebär att Länsstyrelsen kommer att stå som förvaltare för naturreservatet. 

Ärendets beredning 

Naturvårdsverket förordar att länsstyrelserna gör en genomgång av tidigare beslut om 
förvaltare och genomför sådana förändringar som kan behövas. Det är förvaltaren som är 
ansvarig för skötseln av reservaten, vilket bland annat innebär att se till att skötselplanen 
följs. Det är även förvaltaren som står för kostnaderna för förvaltningen. Idag sköts i 
praktiken förvaltningen redan av länsstyrelsen i det aktuella reservatet, det är då även 
naturligt att länsstyrelsen står som förvaltare. 
 
Länsstyrelsen har gjort en systematisk genomgång av tidigare beslut där förvaltaren är 
annan än länsstyrelsen. Genomgången gjordes under 2004, då ni även blev kontaktade per 
telefon. Till följd av denna genomgång beslutar nu länsstyrelsen att enligt 21 § FOM att 
återkalla förvaltarskapet i Svartstensuddens naturreservat. 
 

Skälen till länsstyrelsens beslut 

När naturreservatet bildades rådde andra personella och ekonomiska förutsättningar för den 
som enligt beslutet blev förvaltare. Eftersom dessa förändringar har skett och det i 
praktiken redan är länsstyrelsen som står för all förvaltning så återkallar vi nu 
förvaltarskapet enligt 21 § FOM. 

Bilaga 

Hur man överklagar 
Minnesanteckning från telefonsamtal 

 
Länsstyrelsen 
801 70  GÄVLE         Borgmästarplan 026-17 10 00 026-62 42 95   lansstyrelsen@x.lst.se 
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 Minnesanteckning   
                                                                 
 2008-05-13 80-202 
  80-201 
              80-210 
 
                       
             
                                   

Naturenheten      
Ingemar Lindquist   
Tel. 026-171330   
ingemar.lindquist@x.lst.se 
 
 

                
Minnesanteckning, telefonkontakt med Lars Wigert, Stora  skog 19 feb -04  
 
 
Som ett led i arbetet med att se över förvaltarskapet för länets naturreservat 
kontaktades Stora skog för att meddela att länsstyrelsen har för avsikt att ändra 
förvaltare för det reservat som Stora skog i dag förvaltar. Stora skog har enligt 
Lars Wigert inget emot att så sker. Länsstyrelsen och Stora skog var därmed 
eniga om att länsstyrelsen efter ändringen bör stå som förvaltare för Axmar, 
Skämningsön och Svartstensuddens naturreservat.    
 
 
 
  

 Ingemar Lindquist 
 
 

 
 801 70  GÄVLE                                Borgmästarplan                                              026-17 10 00                           026-65 33 57   
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