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Tillägg till beslutet för naturreservatet 
Sladö-Äskeskär i Västerviks kommun, 
Kalmar län 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5 § och 30 § miljöbalken (SFS 1998:808) 

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. att 

göra ett tillägg till sitt beslut 1965-07-15 angående bildande av naturreservatet Sladö 

och Äskeskär dnr: IIIR 120 64, Västerviks kommun. Tillägget berör öarna Stora 

Björkskär och Södra Björkskär som ingår i naturreservatet Sladö-Äskeskär  (del av 

fastigheten Sladö 1:4). Länsstyrelsen beslutar att följande tillägg görs: 

 

Föreskrift enligt 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden inom reservatet  

Det är förbjudet att under perioden 1 februari – 31 juli inom det område som är 

markerat på bifogad beslutskarta, bilaga 2, färdas eller uppehålla sig samt jaga eller 

medföra jaktredskap eller hund.  

 
Föreskriften gäller inte fastighetsägaren och nyttjanderättsinnehavare i samband med 

yrkesutövning, skötsel eller tillsyn av fastigheten.  

Föreskriften gäller inte i samband med inventering och uppföljning av fågellivet som 

utförs av Länsstyrelsen eller på uppdrag av Länsstyrelsen.  

Föreskriften gäller inte i samband med skyddsjakt på predator (t.ex. mink och rödräv) 

som väsentligt stör fågellivet eller vid eftersök av skadat vilt. Skyddsjakt får endast 

ske efter tillstånd från Länsstyrelsen.  
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Föreskriften utgör inte hinder för brådskande yrkesutövning av personal vid 

räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, personal vid kustbevakningen, 

sjukvårdspersonal eller veterinär eller i andra jämförliga, trängande fall. 

I övrigt gäller beslutet oförändrat. 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 

rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

 

Redogörelse för ärendet 

Länsstyrelsen fick i mars 2016 information om att det har förekommit störningar på 

djurlivet i området. Störningarna har dels bestått av att besökare uppehållit sig på 

aktuella öar under fortplantningstid, men också genom fritidsfiske från båt nära land. 

Troligen har dessa störningar bidragit till att aktuella arter har misslyckats med sin 

reproduktion. Uppgiftslämnaren ansåg att området behöver ett skydd omgående för 

att inte fler reproduktionsförsök ska spolieras. Länsstyrelsen delar denna mening och 

inför därför kompletterande föreskrift till skydd för djurlivet.  

Förslag till beslut sändes på remiss enligt sändlista den 17 maj 2017. 

Remissvar har inkommit från Västerviks kommun, Havs- och vattenmyndigheten, 

Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Jägareförbundet Kalmar Län. Jägareförbundet 

Kalmar Län inkom med synpunkter som har arbetats in i beslutet. 

 
Överklagande    
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, miljödepartementet, se bilaga 4.  

 
Kungörelse 
 

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling. Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § 

miljöbalken ska gälla omedelbart från det datum detta beslut togs, även om det 

överklagas.  

Kungörelse ska införas i ortstidning. Delgivning anses ha skett den dag kungörelsen 

var införd i ortstidning.  
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Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Thomas Carlzon. Vid den slutliga 

handläggningen av ärendet har även Michael Tholin, naturskyddsenheten deltagit, 

den sistnämnde föredragande. Beslutet signeras digitalt. 

 

Thomas Carlzon 

   Michael Tholin 

Bilagor 
1. Översiktskarta 
2. Beslutskarta 
3. Beslut bildande av naturreservat Sladö och Äskeskär 1965-07-15 
4. Hur man överklagar 
 
 
 
Sändlista 

 

Sakägare 
Roger Karlsson 
 

 

Övriga 
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se 
Havs- och vattenmyndigheten, registrator@havochvatten.se 
Skogsstyrelsen, Kalmar distrikt, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Västerviks kommun, vasterviks.kommun@vastervik.se 
Tjust fågelklubb, c/o Rainer Winkler, Skyttevägen 11, 594 30 GAMLEBY 
Smålandskustens skärgårdsförening, c/o Birgitta Källgren, Idö 3, 593 93 VÄSTERVIK 
Jägarförbundet Kalmar Län, Box 132, 593 22 VÄSTERVIK 
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2017-10-30 511-1946-16

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

VEM KAN ÖVERKLAGA Beslutet får överklagas av den som beslutet angår om det gått 
honom eller henne emot. Beslutet får även överklagas av 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen eller 
Havs- och vattenmyndigheten. 

VEM SKA PRÖVA 
ÖVERKLAGANDET 

Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos 
Regeringen, miljödepartementet. 

HUR MAN UTFORMAR 
ÖVERKLAGANDET 

I skrivelsen ska Ni 

• tala om vilket beslut Ni överklagar, t.ex. genom att ange
ärendets nummer (diarienumret) och dag för beslutet

• redogöra varför Ni anser att Länsstyrelsens beslut är
felaktigt

• redogöra för hur Ni anser att beslutet ska ändras

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er. 

Behöver Ni veta mer om hur Ni ska gå till väga, så ring eller 
skriv till Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er 
ståndpunkt, så bör Ni skicka med det. 

VAR INLÄMNAS 
ÖVERKLAGANDET 

Er skrivelse ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen och inte 
till Regeringen, miljödepartementet. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer finner Ni längst ner på 
denna sida. 

SENASTE DATUM FÖR 
ÖVERKLAGANDET 

Länsstyrelsen måste ha fått Er skrivelse inom tre veckor från 
den dag beslutet kungjorts i länets författningssamling samt 
kungjorts i ortstidning, annars kan Ert överklagande inte tas 
upp till prövning. 

UNDERTECKNA 
ÖVERKLAGANDET 

Ni ska underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen. 
Uppge personnummer/organisationsnummer, yrke, postadress 
och telefonnummer till bostaden samt adress och telefonnummer 
till arbetsplatsen och ev. annan plats där Ni är anträffbar. 
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