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Se sändlista

Beslut om nya gränser, ändrad föreskrift och fastställande av skötselplan för
Trollegater naturreservat i Kinda kommun, Östergötlands län
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken och 7 kap. 7§ miljöbalken, att
ändra beslutet 1980-09-05 om Trollegater naturreservat på så sätt att reservatsområdet
utgörs av det på bifogad ny karta (bilaga 1) angivna området.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken att föreskriften under punkt A5 i
beslutet 1980-09-05 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 enligt fastställd
skötselplan, som är nödvändiga för att nå syftet med reservatet. Föreskriften ska ej hindra
underhåll av befintliga ledningsgator. I övrigt gäller tidigare föreskrifter för reservatet
oförändrade.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 3§ förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken
(1998:1252) att fastställa bifogad skötselplan bilaga 2.
Skäl för beslut och bakgrund
Skäl för beslut är att naturvärdena motiverar att staten löser in skogsvärdet i sin helhet
inom naturreservatets nya gräns. Vid remiss av förslag till ny skötselplan år 2005 framkom
att gränsen för naturreservatet ej stämde överens med naturvärdena i trädskiktet på plats.
Den nya avgränsningen har gjorts i fält av förvaltaren (Länsstyrelsen Östergötland) och
markägaren gemensamt. Det ekonomiska värdet av skogen har lösts in av
Naturvårdsverket.
Ärendets handläggning och remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslaget till ny gräns, ändrad föreskrift och skötselplan till
markägaren Kinda häradsallmänning, Eon Elnät Sverige AB, Kinda kommun,
Skogsstyrelsen Linköpings distrikt, Lantmäterimyndigheten, SGU, Riksantikvarieämbetet,
Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre samt de verksamma guiderna i området:
Naturguiden AB, Lena Nilsson, Jan Forsén och Ann-Louise Södersten.
Utöver detta även internt på Länsstyrelsen till Reservatsförvaltningen, Rättsenheten och
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten.
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Svar har inkommit från:
Kinda häradsallmänning. I svaret noteras att skrivningen i skötselplanen att ”ev överskott
från skogsbruksåtgärder tillfaller markägaren” kan utgå när överenskommelse om
intrångsersättning nåtts. Vidare noterar allmänningen att ”I samband med
reservatsbildningen justerades väginfart från allmänna vägen vilket berört Sjösäters
vägsamfällighet. Vid nu pågående avstyckning av Grythults gårdscentrum har aktualiserats
att vägsamfälligheten är i behov av omprövning av andelstalen. När detta sker bör
reservatet få andel i underhållet i samfälligheten”.
Länsstyrelsens avvägning: Skrivningen i skötselplanen har ändrats från ”ev överskott från
skogsbruksåtgärder tillfaller markägaren” till ”ev överskott från skogsbruksåtgärder
tillfaller förvaltaren staten”. Frågan om vägsamfälligheten löses mellan samfälligheten och
reservatsförvaltningen när så blir aktuellt.
Kinda kommun: Har inget att erinra mot förändringarna när det gäller ändrad föreskrift, ny
gräns och skötselplan för reservatet.
SGU: Framför förslag på två förändringar i texten gällande geologin resp referens till karta
samt att en referens läggs till.
Länsstyrelsens avvägning: Förändringarna är införda i planen.
Internt svarar Kultur- och samhällsbyggnadsenheten att man ej har något att erinra mot
förslaget.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4 (formulär 115, Miljödepartementet). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse om beslutet var
införd i ortstidning.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, har förutom föredraganden deltagit
länsassessor Karin Fridell, byrådirektör Maria Taberman, byrådirektör Bror-Tommy Sturk
och byrådirektör Sofia Bergvall.

Magnus Holgersson
Länsråd
Jens Johannesson
Byrådirektör
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturdossier)

Sändlista
Kinda häradsallmänning, Skyttegatan 2, 582 30 Linköping
Eon Elnät Sverige AB, Att: Stefan Rosengren, 601 71 Norrköping
Kinda kommun, St. Torget 5, 590 40 KISA
Skogsstyrelsen, Linköpings distrikt, Datalinjen 1, 583 30 LINKÖPING
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping
Sveriges geologiska undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Kopia till
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre, Asby Kyrkv. 9, 570 60 ÖSTERBYMO
Naturguiden AB, att. John Savelid, Björkhagsv. 20, 589 43 Linköping
Lena Nilsson (guide), Västerskog Sörhult 1, 590 41 Rimforsa
Jan Forsén (guide), Hackelvägen 2, 590 41 Rimforsa
Ann-Louise Södersten (guide), Storgatan 63, 590 40 Kisa
Intern sändningslista
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Kulturmiljöenheten
Samhällsbyggnadsenheten
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