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Bildande av del av Ängelholms naturreservat i Gryt, Valdemarsviks kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen det område som avgränsats på
bifogad karta som naturreservat.
Benämning:

Del av Ängelholms naturreservat

Kommun:

Valdemarsvik

Socken:

Gryt

Fastighet:

Andrakö 1:1

Areal:

191 ha varav land 37 ha, vatten 154 ha

Ägare:

AB Engelholms Egendom

Lägesbeskrivning:

Reservatet ligger 8 km N Gryt samhälle i skärgårdens innersta
del

Beskrivning:

Reservatområdet består av fyra större holmar Ramsholmen,
Skrocksholm, Långholmen och Slingerholmen samt ett 20-tal
mindre holmar och skär. Skogen på Ramsholmen är
urskogsliknande och även övriga holmar visar små ingrepp i
skogen under senare tid. Kräppelholmarna är fågelskär
med stor koncentration av häckande sjöfåglar. Även andra
skyddsvärda fågelarter kan förekomma i området.

klippor
Grund för beslutet:

Under sommaren är de delar av holmarna som har kala
attraktiva för bad och solbad.
Ängelholmsområdet är i sin helhet av riksintresse för
naturvården. Reservatets syfte är att bevara Ramsholmen och
övriga holmar och skär med deras växt och djurliv orörda av
skogsbruk eller annan exploatering.
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Reservatföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla
beträffande området.
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i markägares och
annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning
2. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dränera, dämma, utfylla, plöja eller
utföra annan mekanisk markberedning
3. anlägga väg
4. anordna upplag
5. bedriva skogsbruk eller utföra andra ingrepp i vegetationen
6. utnyttja området för bete
7. ändra florans eller faunans sammansättning genom att införa för området nya arter
8. tillföra växtnäringsämnen
9. använda bekämpningsmedel
10. upplåta mark för camping och husvagnsuppställning
11. framföra fordon inom reservatets landområden.
På grund av förbuden enligt punkterna 5 och 9 för markägaren att vidta vissa åtgärder påtar
sig naturvårdsförvaltaren ansvaret för den insektsbekämpning som kan komma ifråga enligt
anvisningar i skötselplan.
Förbudet enligt punkt 6 angående bete skall inte utgöra hinder för nuvarande arrendatorn,
Tyko Pettersson, att liksom tidigare i begränsad omfattning nyttja de större öarna för fårbete
så länge han arrenderar Axelsö.
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B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltande myndighets rätt att
vidta åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till
marken att tåla föijande åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet.
1. åtgärder mot insektshärjning.
2. åtgärder för tillvaratagande av naturvårdsintresset t ex viss faunavårdande
skogsavverkning.
3. Utmärkning av reservatområdet.
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
2. skada levande eller döda träd och buskar
3. göra upp eld på Ramsholmen och i övrigt att göra upp eld på släta hällar eller
vegetationsklädd mark
4. tälta på Ramsholmen och i övrigt att tälta mer än ett dygn
5. förtöja båt mer än ett dygn
6. framföra fordon inom reservatets landområden.
D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdaförordningen om vård och förvaltning
a) Syftet med vården och förvaltningen: Reservatet skall vårdas och förvaltas så att öarna
bevaras i allt väsentligt orörda.
b) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter genom att fastställa bifogad plan.
c) Reservatet skall utmärkas i enlighet med av statens naturvårdsverk utfärdade anvisningar.
d) Naturvårdsförvaltare: Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av
skogavårdsstyrelsen. Samråd skall vid förvaltningen ske med markägarna.
Naturvårdeförvaltaren skall också följa de direktiv som länsstyrelsen fortlöpande kan
komma att meddela.
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Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft. Besvär till jordbruksdepartementet enligt
bilaga (formulär 8).
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit länsrådet
Lars Rydberg, bitr över lantmätaren Ragne Uhrberg, förste länsassessorn Bo Hultström,
byrådirektören Per Sandström och länsantikvarien Sven E Noreen.

Göte Svenson
Landshövding

Sverker Kärrsgård
Avdelningsdirektör
Bilagor
Karta
Skötselplan
Kopia till
akten (naturreservatdossier)
statens naturvårdsverk + skötselplan
skogsvårdsstyrelsen + skötselplan
Valdemarsviks kommun + skötselplan
Tyko Pettersson, Axelsö, 615 00 VALDEMARSVIK + skötselplan
statens planverk
FBM i Norrköpings lantmäteridistrikt
lantbruksnämnden
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddsföreningen
c/o Jan Eric Karlström, Valsarevägen 12, 582 70 LINKÖPING
lantmäterienheten
planenheten
länsantikvarien
registret
Införes i länets författningssamling
Införes i Norrköpings Tidningar och Folkbladet

