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sändlista

Bildande av Vänsö naturreservat i Söderköpings kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken ett område inom
fastigheten Vänsö 1:40 som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt
nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Vänsö.
När detta beslut vinner laga kraft upphör Länsstyrelsens beslut om Sankt Anna
naturreservat 1967-04-24, dnr III R11-3/67 att gälla inom detta område.
Syfte
Syftet med Vänsö naturreservat är att bevara värdefull skärgårdsnatur som präglas
av både historiskt nyttjande och orördhet. Karakteristiska arter för dessa biotoper i
allmänhet och hotade, sällsynta samt hänsynskrävande arter i synnerhet, ska
skyddas för att bevara den biologiska mångfalden i länet.
Syftet ska nås genom att delar av reservatet lämnas för fri utveckling och delar
sköts genom bete, hamlig, främjande av vissa trädslag etc, för att säkra de hotade,
sällsynta och hänsynskrävande arternas miljökrav och därmed så långt som
möjligt deras fortlevnad.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer enligt Natura 2000
skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda
mark- och vattenområden inom reservatet, är det, utöver vad som annars gäller,
inte tillåtet att:
1. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
2. anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster;
3. framföra motordrivet fordon, med undantag för båt inom vattenområdet;
4. uppföra byggnad eller annan anläggning;
5. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
6. anordna upplag;
7. gräva upp växter;
8. ändra florans eller faunans sammansättning genom införande av för området nya
arter;
9. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;
10. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
11. ta bort eller upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle;
12. anlägga hamn, brygga eller fast angöringsanordning för farkost;
13. muddra eller rensa i vatten;
14. anlägga fiskodling.
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt syftet
med naturreservatet och för åtgärder som erfordras för reservatets vård och
skötsel, inklusive uppföljning och dokumentation, enligt fastställd skötselplan.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7
kap. 6 § miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla
att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.
2.

utmärkning av, och information om, reservatet
skötsel så som bete, hamling av träd och selektivt främjande av vissa trädslag
samt dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan.
3. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att
färdas och vistas inom reservatet, att det utöver vad som annars gäller, inte är
tillåtet att:
1. för längre tid än två dygn i följd förtöja båt vid samma strand;
2. tälta längre tid än två dygn i följd på samma plats;
3. landa med luftfarkost eller framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för båt
inom vattenområdet;
4. på ett störande sätt köra med motordrivna farkoster, exempelvis med vattenskoter
eller utöva vattenskidåkning;
5. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, undantag gäller för hund
vid, inom reservatet tillåten jakt;
6. göra upp eld annat än på plats som Länsstyrelsen har markerat med skylt.
7. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
8. plocka hela eller delar av kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag
för bär och matsvamp;
9. störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
10. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt;
11. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att exempelvis
borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
12. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
13. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet;
14. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte, undantag gäller
för yrkesfiske.
------------------------------------------------------------------------------------------------Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken
m. m fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till
beslutet hörande skötselplanen, bilaga 2.
Naturvårdsförvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
Vänsö naturreservat är ett avsnitt värdefull skärgårdsnatur som utgörs av fyra små
öar med sinsemellan varierande naturtyper och historiskt nyttjande. I området
finns både barrskogskädda öar och öar med inslag av lövträd. Naturskog rik på
gamla träd och död ved förekommer och i andra delar finns spår av skogsbete och
en lövängsrest med hamlade lindar. Små strandängsremsor och fågelgödslade
hällar är andra karakteristiska skärgårdsbiotoper som bidrar till områdets höga
naturvärde. I reservatet finns bland annat en intressant insektsfauna knuten till
död ved och gamla träd samt en intressant lavflora, knuten till substrat som
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hamlade träd, exponerad död ved och fågelgödslade hällar. Av dessa arter är 11
rödlistade. En av öarna utgörs främst av ungskog med tallöverståndare.
Naturreservatet ligger helt eller delvis inom det för naturvården,
kulturmiljövården och friluftslivet, utpekade riksintressen i Östergötlands
skärgård.
Natura 2000
Vänsö naturreservat ingår i EU:s nätverk Natura 2000, både enligt art –
habitatdirektivet och fågeldirektivet, benämnt Sankt Anna och Gryts skärgårdar.
EU- habitaten Västlig Taiga (9010), Klippvegetation på silikatrika
bergssluttningar (8220) och Trädklädda betesmarker av Fennoskandisk typ (9070)
är angivna för området.
Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000- områdets tillstånd kommer att gynnas av
reservatsbeslutet och den skötsel som därav följer.
Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla
natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden
bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att
bildandet av Vänsö naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt,
lämplig användning av markområdet och att beslutet inte strider mot gällande
kommunal översiktsplan.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enighet med 7 kap 25 § miljöbalken prövat och funnit att de
nya föreskrifter och skötselplan för Vänsö naturreservat inte går längre i
inskränkning av enskilds rätt att använda mark och vatten, än vad som krävs för
att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Konsekvensbedömning av påverkan av beslutet på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat. Länsstyrelsen gör bedömningen att naturreservatsbildningen av
Vänsö öar inte medför några negativa konsekvenser av betydelse för vistelse i
eller färd genom området.
Ärendets handläggning
Dokumentation
Naturvärdena inom Vänsö naturreservat har dokumenterades i samband med en
inventering sommaren 2002, inom ramen för projektet Skogen vid kusten. I
inventeringen redovisas de Natura habitat och de rödlistade arter som finns
representerade. Området berördes även av en botanisk inventering av
Östergötlands skärgård utförd 1983.
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Reservatsbildning
1967 beslutades Länsstyrelsen att bilda naturreservat av den aktuella fastigheten,
Vänsö 1:40, dåvarande Vänsö 1:3, med syfte att bevara ett avsnitt vacker
skärgårdsnatur. I beslutet gjordes ingen inskränkning i ägarens nyttjanderätt av
området och reservatsbeslutet saknade skötselplan. Det är därför i enlighet med
gällande lagstiftning motiverat att förnya reservatsbeslutet.
2004 genomförde Svensk fastighetsvärdering AB en värdering av området i
samråd med markägaren och på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade
Svensk fastighetsvärdering AB med markägaren och kom överens om ekonomisk
ersättning för intrånget i markanvändningen föranlett av naturreservatsbildningen.
Utbetalning av ekonomisk ersättning från Naturvårdsverket sker under början av
budgetåret 2005.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, Söderköpings
kommun, Sjöfartsverket, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland,
Naturskyddsföreningen i Söderköping och Skärgårdsföreningen i St: Anna. Av
dessa har Söderköpings kommun och Sjöfartsverket besvarat remissen. I en
överenskommelse mellan markägaren och Länsstyrelsen har markägaren
skriftligen medgivigt att naturreservat får bildas, med de gränser, föreskrifter och
skötselplan som Länsstyrelsen föreslagit. Söderköpings kommun ser positivt på
de nya föreskrifter och den nya skötselplan som Länsstyrelsen föreslagit,
därutöver har de inga synpunkter. Sjöfartsverket har inget att erinra.
Övrigt
Natura 2000
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller
bibehålla ett gynnsamt tillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som
kan orsaka betydande påverkan på områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i
området, kräver tillstånd enligt 7 kap. 28a§ miljöbalken sedan 2001-07-01.
Verksamheter som är direkt förenliga med områdets förvaltning och skötsel
kräver ej tillstånd (7 kap. 28b§).
Tillståndsprövningen skall föregås av ett tidigt samråd enligt 6 kap. 4§
miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärden kräver en tillståndsprövning skall
en miljökonsekvens-beskrivning (MKB) bifogas tillståndshandlingarna (6 kap. 1§
miljöbalken). MKB:n skall belysa hur områdets utpekade livsmiljöer och arter
påverkas.
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Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115,
Miljödepartementet)
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom vad avser den delen av
beslutet som avser föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken.
Den delen av beslutet gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom föredraganden,
deltagit, länsassessorn Marie Andersson, antikvarie Annika Toll,
avdelningsdirektör Catarina Jacobson och avdelningsdirektör Claes Svedlindh.

Magnus Holgersson
Länsråd

Annika Forsslund
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
4. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Carl –Inge Björk, Storhögsgatan 47, 603 70 Norrköping
Kopia till:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Söderköpings Kommun, Storängsallén 20, 614 80 Söderköping
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Naturskyddsföreningen i Motala, Inger Lundqvist, Smålandsgatan 20A, 591 60 Motala
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

Internt
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten
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Tillägg 2005-02-07
Sakägare
Vänsö 1:4
Carin Monica Olofsson
Risings Väg 21 A
612 35 FINSPÅNG
Vänsö 1:4
Thommy Emilsson
Högmark
614 92 SÖDERKÖPING
Vänsö 1:5, Vänsö 1:10
Olov Valfrid Emilsson
Linköpingsgatan 11
614 34 SÖDERKÖPING
Vänsö 1:5, Vänsö 1:10
Emil Birger Emilsson
Vänsö
614 98 SANKT ANNA
Vänsö 1:7
Alvar Hugo Forsberg
Pinnmogatan 28
603 86 NORRKÖPING
Vänsö 1:8
Stockholms kommun soc nämnd lokalenh/förv byr
802000-8598
Stockholms kommun/Fastighetskontoret
Box 8311/GFK/
104 20 Stockholm
Vänsö 1:9, Vänsö 1:12
Gösta Hökerberg
Vänsö
614 98 Sankt Anna
Vänsö 1:39
Mats Karlsson
Lund Ängen
614 92 SÖDERKÖPING
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