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Valdemarsviks kommun
Box 108
615 00 VALDEMARSVIK

Bildande av Ämtö naturreservat i Valdemarsviks kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på
bifogade karta som naturreservat.
Reservatets benämning:

Ämtö naturreservat

Kommun:

Valdemaravik

Fastighet:

Del av Ämtö 4:19

Ägare:

Valdemarsviks kommun

Lägesbeskrivning:

Området är beläget i mellanskärgården ca 2 km S0 S Finnö,
Topografisk karta 087 1 - 087 2.
Ekonomisk karta och fastighetskarta 087 12, 087 22, 087 23.

Areal:

457,5 ha, därav landareal 276,4 ha.

Grund för beslutet:
Området som är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet har en omväxlande natur med
blandning av skogs-, häll- och inägomarker. Strandlinjen är lång ooh småbruten med
exponerade hällar och skyddade vikar lämpade för bad. Flera goda båthamnar finns.
Reservatets syfte är att bevara ett för det rörliga friluftslivet värdefullt område och genom
olika åtgärder förbättra allmänhetens möjligheter att utnyttja detsamma. Hänsyn
skall därvid tas till de för området karaktäristiska naturtyperna samt floran och faunan.
Reservatföreskrifter:
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 7 § naturvårdskungörelsen att nedan angivna föreskrifter skall gälla
beträffande området.
A. Föreskrifter jämlikt 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 ny byggnad eller anläggning, utföra tillbyggnad eller utvändig ändring av
befintlig byggnad. Dock må efter länsstyrelsens tillstånd uppföras sådana byggnader eller
anläggningar som erfordras för det rörliga friluftslivets behov i enlighet med fastställd plan
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2. anlägga väg annat än med länsstyrelsens tillstånd
3. bedriva täkt eller annan verksamhet som förändrar områdets topografi och landskapets
allmänna karaktär annat än i samband med av länsstyrelsen medgivna företag enligt
punkterna 1 och 2
4. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel
5. framdraga luftledning annat än för behov inom området och efter länsstyrelsens tillstånd
6. skogsodla inägomark utan länsstyrelsens tillstånd
7. avverka lövskog utöver normal beståndvårdande röjning och gallring
8. jaga och fånga vilda däggdjur ooh fåglar med undantag för licensjakt på älg och rådjur
och med undantag för sådan skyddsjakt och fångst som länsstyrelsen godkänner
9. ändra den vilda florans och den vilda landfaunans sammansättning genom införande av
för området nya växt- och djurarter.
10. utan länsstyrelsens tillstånd anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed
jämförlig anordning, informations- och fridlysningstavlor undantagna.
Vägrat tillstånd beträffande åtgärder som enligt reservatsbestämmelserna är beroende av
länsstyrelsens tillstånd skall ej medföra ersättningsrätt.
B. Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga
inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar ooh författningar skall gälla förbud att
1. störa djurlivet (t ex genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller
motsvarande eller klättra i boträd)
2. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
3. göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
4. att inom det på reservatkartan med punktraster markerade området framföra motorbåt
med större hastighet än 7 knop
5. ankra eller förtöja båt inom det på reservatkartan med punktraster markerade området
6. bedriva fritidsfiske inom det på reservatkartan med punktraster markerade området
7. på ett störande sätt använda radioapparat, bandspelare eller dylikt.
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C. Bestämmelser jämlikt 8 § naturvårdskungöreleen om vård och förvaltning
a) Syftet med vården och förvaltningen: Reservatområdet skall vårdas så att det göres
attraktivt ooh tillgängligt för det rörliga friluftslivet under hänsynstagande till naturmiljön
och landskapsbilden.
b) Förslag till dispositionsplan skall upprättas av kommunen. Skogsvårdsstyrelsen skall med
ledning därav och i enlighet med statens naturvårdsverks anvisningar (PM 430) upprätta
skötselplan i samråd med kommunen och länsstyrelsen. Skötselplanen skall underställas
vederbörligt kommunalt organ och naturvårdsverket för prövning och före utgången av året
närmast efter det ar reservatbeslutet vunnit laga kraft tillställas länsstyrelsen för fastställelse.
c) Reservatet skall utmärkas av kommunen i enlighet med av statens naturvårdsverk
utfärdade anvisningar.
d) Förvaltare. Naturreservatet skall förvaltas av kommunen i samråd med länsstyrelsen.
e) Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda myndigheter och
skötselberedning (se naturvårdsverkets PM 430).
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär8).
I detta ärende har samråd skett med avdelningsdirektören Andres Kalle, biträdande
länsjägmästaren Tore Tejle och fil lic Bertil Wahlin.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyreleen i plenum fattat beslut,
har förutom föredraganden deltagit länsrådet Lars Rydberg, länsaesessorn Hans Fernwall,
biträdande länsarkitekten Gunnar Sjöstrand och biträdande överlantmätaren Ragne Uhrberg.
I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Bertil Johnson,
Weiler Karlsson, Stig Magnusson, Sven-Erik Sunnerud, Erik Wärnberg, Hilding Färm,
Anna Wohlin-Andersson, Holger Fällman, Per-Olof Strindberg och Thore Pettersson.

Per Eckerberg
Landshövding
Sverker Kärrsgård
Byrådirektör
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Bilaga
reservatkarta
Kopia till
akten (naturreservatdossier)
statens naturvårdsverk, Fack, 171 20 SOLNA
statens planverk, Box 220 27, 104 22 STOCKHOLM
statens vägverk, vägförvaltningen i Östergötlands län, Fack, 580 02 LINKÖPING
FBM, Norrköpings lantmäteridistrikt, Box 232, 601 04 NORRKÖPING
lantbruksnämnden, Box 435, 581 04 LINKÖPING
skogsvårdsstyrelsen, Box 440, 581 04 LINKÖPING
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddsföreningen, c/o Bertil Wahlin, Jonstorp,
Gårdeby, 610 21 NORSHOLM
Östergötlands länsförbund av Svenska naturskyddeföreningen, c/o Jan-Erik Karlström,
Valsarevägen 12, 582 70 LINKÖPING
Chefen för östra milo, 152 00 STRÄNGNÄS
Chefen för Linköpings Försvarsområdesstab, Fo 41, Fack, 590 02 LINKÖPING
Kustbevakningen, östra kustdistriktet, Fack, 102 50 STOCKHOLM 10 ex
Polismyndigheten i Norrköpings polisdistrikt, Fack, 601 01 NORRKÖPING
Sjöfartsverket, Skeppsbron 42 B, 111 30 STOCKHOLM
länspolischefen
taxeringsenheten
plankansliet
juridiska enheten
lantmäterienheten
planenheten
pärm "Farleder"
registret 2 ex
tidningskungörelse
länskungörelse

