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Bildande av Råå naturreservat i Motala kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken ett område inom
fastigheterna Hyttringe 1:3 och Rå 1:2 som naturreservat med föreskrifter och
skötselplan enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta,
bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Råå naturreservat.
Syfte
Syftet med Råå naturreservat är att skydda värdefull kalkbarrskog. Karakteristiska
arter för denna biotop 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 reservatet undantas från skogsbruk och i stor
utsträckning lämnas för fri utveckling, eventuellt i kombination med skogsbete.
Därmed säkras så långt som möjligt habitat och substrat för arter knutna till
kalkbarrskogar och så långt som möjligt de hotade, sällsynta samt
hänsynskrävande arternas fortlevnad.
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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.

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;

2.

ta bort eller upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle;

3.

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;

4.

plantera träd eller buskar;

5.

ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter;

6.

anordna upplag;

7.

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;

8.

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon;

9.

framföra motordrivet fordon;

10. uppföra byggnad eller annan anläggning;
11. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
12. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt syftet
ovan och för åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel, inklusive
uppföljning och dokumentation, enligt fastställd skötselplan.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigar Länsstyrelsen med stöd av
7 kap. 6 § miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheterna att
tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet

2.

skötsel i form av fri utveckling och skogsbete samt dokumentation i enlighet
med fastställd skötselplan

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan

-----------------------------------------------------------------------------------------------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.

framföra motordrivet fordon;

2.

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla;

3.

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar;

4.

plocka hela eller delar av kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med
undantag för bär och matsvamp;

5.

störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;

6.

tälta eller ställa upp husvagn;

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
7.

anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;

8.

utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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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
Råå naturreservat är en kalkbarrskog rik på rörligt markvatten, gamla, grova
granar och spår från skogsbetestiden. I den östra delen är den luckiga karaktären
efter skogsbeten kvar medan den västra delen karakteriseras av skoglig
kontinuitet med bland annat gott om lågor i olika nedbrytningsstadier.
Kombinationen av kalkrik mark med hög bonitet och gammal granskog är mycket
ovanlig i dag. Till den typen av biotoper är framför allt många sällsynta
marksvampar knutna. Sammanlagt är fem rödlistade arter och fem signalarter
kända från området.
Råå naturreservat har höga naturvärden. Gamla kalkbarrskogar med hög bonitet
är en prioriterad biotop i Länsstyrelsens naturskyddsarbete.
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Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Råå naturreservat dokumenterades i samband
med Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper på fastigheten Hyttringe
1:3 år 2000 och i Länsstyrelsens inventering året efter.
Reservatsbildning
Skogsvårdsstyrelsen och markägaren tog efter samråd kontakt med Länsstyrelsen
för att aktualisera frågan om skydd för skogen 2001. I början av 2004 genomförde
Svensk fastighetsvärdering AB en värdering av området av i samråd med
markägaren, på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Länsstyrelsen
med markägaren och kom överens om ekonomisk ersättning för intrånget i
markanvändningen som blir konsekvens av naturreservatsbildningen. Utbetalning
av ekonomisk ersättning har skett från Naturvårdsverket. Länsstyrelsen hörde
övriga delägare i samfällt floddike, angående eventuell inverkan på pågående
markanvändning från föreslagna föreskrifter. Inverkan av reservatsföreskrifterna
bedömdes som ringa.
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 Råå 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
bildandet av Råå 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 inte
medför några negativa konsekvenser av betydelse för vistelse i det aktuella
området.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, berörda sakägare,
Motala kommun, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland och
Naturskyddsföreningen i Motala. Av dessa har Motala kommun,
Naturskyddsföreningen och Linköpings stift besvarat remissen.
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Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Motala kommun önskade ett förtydligande av riktlinjerna för vägskyltning i
skötselplanen med tillägget att skyltningen bör utgå från väg 1050. Länsstyrelsen
har ändrat enligt detta. Linköpings stift har inget att erinra under förutsättning att
naturreservatet och dess skötsel inte försämrar dräneringen av intilliggande
skogsmark. Länsstyrelsen bedömer att ingen förändring av dräneringen kommer
att ske. Naturskyddsföreningen har inget att erinra.
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Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115,
Miljödepartementet 2003)
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
länsrådet Magnus Holgersson, länsassessor Marie Andersson, antikvarie Annika
Toll, samhällsbyggnadsdirektör Leif Jonsson och avdelningsdirektör Claes
Svedlindh.

Magnus Holgersson
Länsråd

Annika Forsslund
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturreservatsdossier)
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Sändlista
DK Lena Dahlgren, Fornåsa RååGård, 590 33 Borensberg
DK Hjördis Gustavsson, Åsmedstad Västergården 12, 591 95 Motala
DK Linköpings stift prästlönefond, Ågatan 65 Egendomsnämnden,
582 22 Linköping
Kopia till:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Motala kommun, Drottninggatan 2, 591 86 Motala
Motala kommun, Kommunlantmäteriet, Drottninggatan 2, 591 86 Motala
Naturskyddsföreningen i Motala, Inger Lundqvist, Smålandsgatan 20A, 591 60 Motala
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

Internt
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten

