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Naturvårdsenheten

Sändlista

Beslut om ändrade föreskrifter samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet Ämtö i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken att föreskriften under punkt A7
i beslutet 1975-12-19 ska ha följande lydelse: ”avverka, gallra, röja, så, plantera,
markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller
döda träd och buskar”.
Föreskriften ska inte utgöra hinder för förvaltaren, eller den som förvaltaren utser, att
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel som är nödvändiga för
att nå syftet med reservatet. Föreskriften ska ej hindra underhåll av befintliga
ledningsgator. I och med beslutet upphör den tidigare föreskriften om förbud att
”avverka lövskog utöver normal beståndsvårdande röjning och gallring” att gälla.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 7§ miljöbalken att föreskrifterna B 4, 5 och 6
gällande förbud att: 4. inom det på reservatskartan streckade området framföra motorbåt med större
hastighet än 7 knop, 5. ankra eller förtöja båt inom det på reservatskartan streckade området, 6.
bedriva fritidsfiske inom det på reservatskartan streckade området upphör att gälla.
”Reservatskartan” avser kartan tillhörande beslutet 1975-12-19 och med ”det på
reservatskartan streckade området” avses allt vatten inom nordvästra delen av
naturreservatet (i reservatet ingående delar av Norrsund, Ämtviken och upp förbi Ekö).
I övrigt gäller tidigare föreskrifter för reservatet oförändrade.
Länsstyrelsen beslutar vidare med stöd av 3 § Förordningen om områdesskydd
(1998:1252) att fastställa bifogad skötselplan för Ämtö naturreservat. Tidigare skötselplan
upphör därmed att gälla.
Skäl för beslut och bakgrund
Skogliga värden:
Ämtö naturreservat har inventerats vad gäller naturvärden i samband med Länsstyrelsens
inventering av skärgårdens naturreservat 2002. Då framkom att det inom Ämtö
naturreservat bitvis finns mycket höga naturvärden. Förekomsten av miljöer med äldre
och gamla träd av främst tall och ek är stor och de naturvärden som är förknippade med
dessa miljöer är bitvis mycket höga.
För att dessa värden på lång sikt ska kunna bibehållas är det mycket viktigt att andelen
trädklädda miljöer med gamla träd ökar. För att naturvärdena kopplade till gamla träd och
död ved ska kunna fortleva på lång sikt bedömer Länsstyrelsen att det är olämpligt att
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bedriva skogsbruk inom reservatet. Man bör istället inrikta åtgärderna inom
naturreservatet på att bibehålla och utveckla befintliga natur- och friluftslivsvärden.
Föreskrifter gällande vattenområden:
Vid revidering av skötselplanen har framkommit att det, med hänsyn till områdets
störningskänsliga fauna, inte längre finns motiv att förbjuda ankring och fritidsfiske samt
att hastighetsbegränsa båttrafiken i viken Norrsund och dess mynningsområde.
Länsstyrelsen anser därmed att det finns synnerliga skäl till att föreskrifterna B4, 5 och 6
upphör att gälla.
Skötselplan:
Länsstyrelsen har vid översyn funnit att skötselplanen var i behov av revidering.
Remissyttranden
Samråd och remissyttranden
Förslaget till ändrad föreskrift samt skötselplan remitterades till Valdemarsviks kommun,
Eon Elnät Sverige AB, Skogsstyrelsen och Naturskyddsföreningen i Valdemarsvik.
Vid samrådsmöte med Valdemarsviks kommun 2007-03-27 diskuterades förslaget till
ändrad föreskrift samt skötselplan. Kommunen har inget att invända mot att skogsbruk
inte längre ska bedrivas utan att målbilden ändras till naturvård. Kommunen föreslår att
hela beslutet bör omarbetas för att bättre harmoniera med föreslaget nytt beslut för
Väggö naturreservat. Vidare önskar kommunen utöka möjligheter till jakt på så sätt att
möjligheter ges till jakt även på fågel och småvilt. Älg och rådjur kan f.n jagas inom Ämtö
naturreservat. Länsstyrelsen anser att det inte är aktuellt att omarbeta beslutet om Ämtö
naturreservat. Enligt 7 kap 7§ miljöbalken krävs synnerliga skäl för att ändra en föreskrift på så sätt
att skyddet av, i detta fall fågel och småvilt, minskar. Länsstyrelsen bedömer att det inte föreligger
synnerliga skäl för att ändra föreskriften avseende jakt inom naturreservatet.
Efter ytterligare synpunkter och diskussion med Valdemarsviks kommun har
förtydliganden gjorts i skötselplanen med anledning av de kommunala planer som berör
naturreservatet. Valdemarsviks kommun antog 1983-06-17 en byggnadsplan där 14 ha
mark- och vattenområden inom Ämtö naturreservat prioriterades för fritidsändamål.
Byggnadsplanen överensstämmer med reservatsbeslutet.
1994 fastställdes en fördjupad översiktsplan som bland annat omfattar Ämtö
naturreservat. Innehållet i översiktsplanen överenstämmer med reservatsföreskrifterna.
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Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (Miljödepartementet). Sakägare
anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var införd i ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med stöd
av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknade, även
naturvårdsdirektör Claes Svedlindh, byrådirektörerna Maria Taberman och Lars Gezelius
samt biträdande länsarkitekt Jan Persson och länsassessor Karin Fridell deltagit.

Magnus Holgersson
t.f Landshövding
Jens Johannesson
Byrådirektör

Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar
akten (naturdossier)
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Sändlista
Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
E.ON Elnät Sverige AB, att Peter Eriksson, Box 1422, 701 14 Örebro
Skogsstyrelsen, Guldringen 58, 603 68 Norrköping
Naturskyddsföreningen i Valdemarsvik, Ingemar Hulterström, Karlsborg,
615 31 Valdemarsvik
Länets författningssamling
Tidningskungörelse
Internt
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Lantbruksenheten
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Ämtö naturreservat

Ämtö naturreservat, Valdemarsviks kommun
Östergötlands län

sid 5
511-19992-06

2009-12-16

Bilaga 1

Snedstreckat område på kartan utgör Ämtö naturreservat. © Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188

Karta tillhörande kompletterande beslut om Ämtö naturreservat 2009.
Objektsnummer 2001696 dnr 511-19992-06.

