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Bildande av Vegalla naturreservat i Åtvidabergs
kommun samt fastställande av skötselplan för
naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara ett område
inom Borkhult 2:14 som naturreservat, avgränsat enligt bifogad karta, bilaga 1,
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Syfte
Syftet med Vegalla naturreservat är att bevara oexploaterade områden med
lövskog, bergbranter och barrnaturskog med ett rikt biologiskt innehåll. I
området har påträffats en lång rad rödlistade mossor, lavar och svampar. Därtill
är även flera signalarter påträffade som indikerar och representerar höga
naturvärden knutna främst till gamla träd och grov död ved. Områdets olika
naturmiljöer och sällsynta arter skall bevaras och utvecklas. Kulturhistoriskt
intressanta lämningar skall bevaras. Naturreservatet skall under stort
hänsynstagande till flora och fauna vara tillgängligt för det rörliga friluftslivet.
Föreskrifter
Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det utöver föreskrifter och förbud i andra
lagar och författningar förbjudet att:
• anbringa affisch, inskrift, plakat, tavla eller liknande
• anlägga luftledning och/eller markledning
• anlägga väg eller uppställningsplats för fordon.
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva,
schakta, spränga, borra, rista, hacka, måla, dika, dämma, utfylla, plöja eller
utföra annan mekanisk markbearbetning, med undantag för att befintliga
vägar (markerade med heldragen eller streckad markering på reservatskarta)
får bibehållas i befintligt skick.
• anordna upplag
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• jaga, med undantag för klövvilt
• framföra fordon med undantag av uttransport av fällt vilt med mindre
fyrhjuling. Undantag gäller även för markägare och annan sakägare på
befintliga vägar redovisade på reservatskartan
• tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel. Kalkning av sjön
Gubbgöl får ske under förutsättning att kalkning sker med sådan metod att
den inte påverkar omgivande skogsmark.
• använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
• göra ingrepp i vegetationen annat än enligt skötselplan
• avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd
• ta bort eller upparbeta dött träd och delar av träd eller vindfälle, med
undantag för att död ved som faller över väg, stig eller kulturlämning får
flyttas till annan del av reservatet.
• ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter
• uppföra byggnad, mast, torn, vindkraftverk eller annan anläggning
• upplåta mark för orienteringstävling utan samråd med länsstyrelsen
• upplåta mark för annan idrottstävling
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder mot åtgärder som erfordras för
reservatets vård och skötsel, uppföljning och dokumentation i enlighet med
fastställd skötselplan.

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6§
miljöbalken ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla sådana
intrång i reservatet som:
• utmärkning av, och information om, reservatet
• iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
• skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan
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Med stöd av 7 kap. 30§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas i reservatet,
är det utöver vad som annars gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar
och författningar inte tillåtet att:
•

förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla

•

köra eller parkera motordrivet fordon annat än på angiven plats, med
undantag för att markägare och annan sakägare får framföra fordon på
befintliga vägar.

•

tälta eller ställa upp husvagn

•

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

•

bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar

•

utöva bergsklättring

•

gräva upp växter eller samla mossor, lavar eller vedsvampar.

•

störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa
djur

Dessutom är det förbjudet att:
• utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan
leda till skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet utan
tillstånd av Länsstyrelsen
•

bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte utan
tillstånd av Länsstyrelsen

Skötselplan
Med stöd av 3§ förordningen om områdesskydd (SFS1998:1252) enligt
miljöbalken fastställer Länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den
till beslutet hörande skötselplanen, bilaga 2. Naturvårdsförvaltare för
naturreservatet skall vara länsstyrelsen.
Skälen för beslutet
Skogen i området är gammal och har i stora delar varit orörd länge. Här finns
därför gott om död ved och en rad rödlistade arter knutna till veden. I området
förekommer också gott om grova gamla aspar vilket gynnar lövträdslevande
lavar, insekter och fåglar. Här finns även en rad rödlistade arter knutna till
lövträd (se skötselplan). Området utgörs till stor del av det i EU:s habitatdirektiv
prioriterade habitatet Västlig taiga (9010). För att alla de krävande arter som
finns i området ska kunna leva kvar måste området skyddas långsiktigt.
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Natura 2000
Vegalla naturreservat är ett Natura 2000-område.
Följande habitat och arter enligt EU:s art- och habitatdirektiv är utpekade i
området:
9010
Västlig taiga
152 ha
91D0
Skogbevuxen myr
9 ha
Buxbaumia viridis Grön sköldmossa
Följande fågelarter enligt EU:s fågeldirektiv är utpekade i området:
Dryocopus martius Spillkråka
Tetrao urogallus
Tjäder
Tetrao tetrix tetrix Orre
Bonasa bonasia
Järpe
Ärendets handläggning
Dokumentation
De höga naturvärdena inom Vegalla naturreservat dokumenterades initialt av
Skogsvårdssstyrelsen i samband med inventering av nyckelbiotoper på
fastigheten. Därefter har Länsstyrelsen gjort en översiktlig naturinventering av
området och dess närhet för att ytterligare dokumentera områdets höga
naturvärden och avgränsa naturreservatet. Det blivande naturreservatet ingår i
EU´s nätverk av skyddade naturområden, Natura 2000.
Bildande av naturreservat
Bildande av naturreservat inleddes, efter diskussioner med dåvarande
markägaren; Egendomsnämnden i Linköpings stift, på inititativ av länsstyrelsen.
En ekonomisk värdering av området upprättades av Svensk fastighetsvärdering
AB i samråd med markägaren och på uppdrag av länsstyrelsen. Därefter vidtog
förhandling som avslutades med att Naturvårdsverket köpte det, för bildande av
naturreservat, aktuella markområdet.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap Miljöbalken, prövat och funnit att
bildandet av Vegalla naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt,
lämplig användning av markområdet och att åtgärden överensstämmer med
gällande kommunal översiktsplan.
Konsekvensbedömning allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat. länsstyrelsen gör bedömningen att bildandet av Vegalla
naturreservat inte medför några negativa konsekvenser för allmänhetens vistelse
och färd i området.
Remissinstansernas synpunkter
Förslaget till beslut inkl skötselplan för Vegalla naturreservat har remitterats till
Egendomsnämnden Linköpings stift (tidigare markägare), Ingrid Hahnström
(jaktarrendator), Åtvidabergs kommun, Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland
och Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg.
Åtvidabergs kommun och Naturskyddsföreningen har inkommit med yttranden.
Åtvidabergs kommun framför att man tycker att det är mycket positivt att
naturreservatet bildas och att det ligger helt i linje med kommunens nyligen
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antagna naturvårdsprogram. Kommunen framför vidare att en av sjöarna,
Gubbgöl, inom naturreservatet kalkats vid två tillfällen. Sjön ingår i länets
kalkningsprogram. Kommunen är huvudman för kalkningsprojektet och vill
samråda med länsstyrelsen angående eventuell fortsatt kalkning.
Länsstyrelsen avvägning ma remissyttranden
Länsstyrelsen gör, efter samråd med Åtvidabergs kommun, bedömningen att
kalkningen av Gubbgöl inte nödvändigtvis måste fortsätta. Det är fysikaliska
parametrar i form av bl a alkalinitet som föranlett att man kalkat sjön. Det finns
ingen kunskap om det biologiska livet i sjön. Det är inte kännt om de låga
vattenvärdena är en naturlig utveckling eller om de påverkats av mänsklig
aktivitet genom försurning. Länsstyrelsen anser att möjligheten att fortsätta
kalkningen bör finnas även fortsättningsvis under förutsättning att man kan
kalka med en metod som inte påverkar den omgivande skogsmarken. Det är
viktigt att följa utvecklingen av Gubbgöls alkalinitet genom mätningar och att
kalka sjön endast vid låga alkalinitetsvärden.

Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft med undantag av den del av
beslutet som avser föreskrifter meddelade med stöd av 7 kap 30§ miljöbalken.
Den delen av beslutet gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende, har förutom föredraganden
deltagit länsråd Magnus Holgersson, avdelningsdirektör Sverker Kärrsgård,
chefsjurist Bo Hultström, biträdande länsarkitekt Jan Persson, antikvarie Annika
Toll, byrådirektör Bo Gustafsson och biolog Tommy Ek.

Björn Eriksson
Landshövding

Maria Taberman
Byrådirektör

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga (formulär 115,
Miljödepartementet)
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Bilagor
1. Karta över Vegalla naturreservat
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115
akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Markägare:
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Kopia till
Naturvårdsverket
Åtvidabergs kommun
Skogsvårdsstyrelsen
Lantmäteriet, Linköping, Box 476, 58105 LINKÖPING
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
Naturskyddsföreningen i Åtvidaberg
Internt; reservatsförvaltningen, verksledningens kansli, kulturmiljöenheten,
rättsenheten, samhällsbyggnadsenheten

