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Bildande av Trolle gater naturreservat i Tjärstad socken, Kinda kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen det område som utmärkts på bifogade
karta som naturreservat.
Beskrivning av reservatet
Reservatets benämning:

Trolle gater

Kommun:

Kinda

Socken:

Tjärstad

Fastighet:

Västerskog 1:2

Lägesbeskrivning:

Reservatet är beläget strax öster om vägen från Grythult ca 1 km
norr om Grythult i norra delen av Kinda kommun. Topografisk
karta 075 4 (7F NO'). Ekonomisk karta och fastighetskarta 075
97 (7F 9h).

Gränser:

Området är markerat med grov heldragen linje på till beslutet
hörande karta.

Areal:

Ca 1,5 ha

Naturvårdsförvaltare:

Skogsvårdsstyrelsen

Grund för beslutet:
Reservatets syfte är att bevara ett för den vetenskapliga
naturvården värdefullt grottområde och dess närmaste omgivningar ssmt att säkra
allmänhetens tillträde till området. Hänsyn skall tas till den för området karaktäristiska
naturmiljön med glest beskogade kraftigt uppspruckna hällar.
Reservatförskrifter

För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall gälla för
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

bedriva täkt

2

spränga, schakta, utfylla eller vidta annan liknande åtgärd

3

anordna upplag

4

uppföra byggnad eller anläggning

5 avverka eller utföra annan skogsvårdande åtgärd utöver vad
som framgår av upprättad skötselplan
6 utan länsstyrelsens tillstånd anbringa tavla, plakat, affisch, skylt
eller jämförbar anordning, informations- och fridlysningstavlor
undantagna.
B Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
Markägare och innehavare av särskild rätt ti11 marken (t ex jaktarrendator) förpliktas tåla att
de åtgärder vidtages som framgår av till detta beslut fogade skötselplan.
C Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1 hacka, gräva eller på annat sätt skada grottbildningen och dess
omgivning
2 göra upp eld annat än på anvisad plats.
D Bestämmlser jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
a) Syftet med vården och förvaltningen: Reservatområdet skall
vårdas så att naturmiljön bibehålles attraktiv och allmänhetens
möjligheter att studera grottbildningen underlättas.
b) Skötselplan: Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vård av
reservatet genom att fastställa bifogad skötselplan.

c) Reservatet skall utmärkas av skogsvårdsstyrelsen i enlighet med
av naturvårdsverket utfärdade anvisningar.
d) Förvaltare: Naturreservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas
av skogsvårdsstyrelsen i samråd med markägaren och länsstyrelsen.
e) Samråd skall vid förvaltningen fortlöpande äga rum med berörda
myndigheter och länsstyrelsens skötselberedning (se naturvårdsverkets PM 430).
________
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har
förutom föredraganden deltagit länsrådet Lars Rydberg, bitr överlantmätaren Ragne Uhrberg,
bitr länsarkitekten Gunnar Sjöstrand, länsassessorn Bo Hultström och tf länsantikvarien
Margit Forsström. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Ragnar
Gustafsson, Nils-Åke Wiström, Göthe Anderson, Olle Anderberg, Thore Pettersson, Arne
Nilsson, Per A Pettersson, Rolf Andersson, Nils Lennstam och Hans Holm samt
suppleanterna Lars Olof Torfgård, Lennart Johansson, Göte Edlund och Stina Sundberg.
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