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Bildande av Krogsfalls naturreservat i Västra Eneby i Kinda
kommun samt fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) det område som
avgränsats på bifogad karta som naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Krogsfall.
Syfte
Syftet med Krogsfalls naturreservat är att skydda den gamla naturskogen med dess
biologiska mångfald i form av ett rikt växt- och djurliv. Den naturliga successionen inom
skogen ska bevaras och utvecklas. Andelen död ved ska vara stor, så nära andelen i en
naturlig skog som möjligt. Syftet är vidare att skydda de grova träden i hagmarken med
tillhörande flora och fauna.
Syftet med naturreservatet ska nås genom att skogen i stor utsträckning får utvecklas fritt
och att naturliga störningsregimer får möjlighet att påverka skogen. I den öppnare delen av
reservatet, idag betesmark, ska de grova träden med tillhörande flora och fauna gynnas
genom att omgivande marker ger möjlighet till bl a solexponering av trädstammarna.
Naturreservatet skall under stort hänsynstagande till flora och fauna vara tillgängligt för det
rörliga friluftslivet och för vetenskaplig forskning.
Föreskrifter
För att trygga syftet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av
8-10 § naturvårdslagen och 9 § naturvårdsförordningen att nedan angivna föreskrifter skall
gälla för området.
A Inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom
reservatet
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. uppföra byggnad eller annan anläggning
2. anlägga väg eller parkeringsplats
3. bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, dika, dämma, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning
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4. anordna upplag
5. anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling
6. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya arter
7. gräva upp växter
8. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel
9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
10. tillföra kalk eller andra mineralämnen till mark eller vatten
11. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd
Nödvändig röjning av buskar är tillåten i direkt anslutning till åkerkanter på brukade
åkrar för att minska beskuggning.
12. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
13. jaga med undantag av älg, rådjur, räv och hare
14. framföra fordon, med undantag av älgdragare för fällt vilt som får transporteras om stor
försiktighet iakttas
15. uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning.
16. upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling
Ovanstående föreskrifter ska inte utgöra hinder för skötselåtgärder i enlighet med fastställd
skötselplan för naturreservatet.
B Markägares och annan sakägares skyldighet att tåla intrång
-----------------------------------------------------------------------------------------------Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att följande
åtgärder vidtas inom reservatet.
1. utmärkning av reservatet
2. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
3. skötsel i enlighet med fastställd skötselplan
C Vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att
1. köra eller parkera motordrivet fordon
2. tälta eller ställa upp husvagn
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3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att
skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller
lavar
5. på ett störande sätt utnyttja t ex radio eller musikinstrument
6. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur
7. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga, gräva,
rista, hacka eller måla
8. göra upp eld
9. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
10. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till skada eller
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet
11. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte
D Bestämmelser om vård och förvaltning
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan för Krogsfalls naturreservat. Fastställelsen
gäller inte den ekonomiska delen i skötselplanen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Länsstyrelsen Östergötland ska vara naturvårdsförvaltare.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning dock kan en omprövning ske om särskilt behov
uppstår. Naturvårdsförvaltaren skall även göra en översyn av skötselplanen vart tionde år.

Skäl för beslut
Vid Krogsfall finns två områden med mycket värdefull äldre skog innehållande en mosaik
av äldre barr- och lövskog av naturskogskaraktär. Området hyser mycket höga biologiska
kvaliteter i form av en rik biologisk mångfald av växter och djur som är karakteristisk för
äldre skogar. Skogen, med tillhörande växt- och djurliv, inom naturreservatet är
representativ för södra skogsbygden i Östergötland. Området bör särskilt skyddas på grund
av dess mycket höga biologiska värden.
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Ärendets handläggning
Länsstyrelsen fick kännedom om de mycket höga naturvärdena vid Krogsfall genom
Skogsvårdsstyrelsens inventering av nyckelbiotoper. Markägarna var intresserade av att
skydda området som naturreservat. Området avgränsades, en värdering upprättades och efter
förhandling träffades en överenskommelse om intrångsersättning med berörda markägare.
Remiss och remissyttranden
Förslag till beslut och skötselplan remitterades till samtliga berörda markägare,
Naturvårdsverket, Kinda kommun, Skogsvårdsstyrelsen i Östra Götaland, Vägverket Region
Sydost och Naturskyddsföreningen i Kinda-Ydre. Remissinstanserna har i stort sett tillstyrkt
reservatsbildningen. En markägare har framfört synpunkter angående gräns för
naturreservatet och jakt som har klarlagts vid en muntlig kontakt. Markägaren framför även
synpunkter vad gäller reservatets tillgänglighet. Länsstyrelsen har påtalat att naturreservatet
främst är avsatt för den biologiska mångfaldens skull och att tillgängligheten för
allmänheten medvetet ska hållas på en lägre ambitionsnivå. Vad gäller igenplantering av
skogsmark inom naturreservatet kommer ingen aktiv igenplantering att vara tillåten,
däremot är en passiv igenväxning acceptabel om det inte är möjligt att fortsätta betesdriften i
det berörda området.
Lämplig användning av markområde
Bildandet av Krogsfalls naturreservat har av Länsstyrelsens prövats i enlighet med 2 och 3
kap i NRL. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av naturreservat är förenligt med en, från
allmän synpunkt, lämplig användning av markområdet och att åtgärden överensstämmer
med gällande kommunal översiktsplan.
Bedömning av påverkan på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en konsekvensbedömning av
hur allemansrätten påverkas genom beslutet om naturreservat. Länsstyrelsen bedömer att
inskränkningarna i allemansrätten inte påverkas negativt. Vissa inskränkningar krävs för att
uppnå syftet med reservatet. Information om naturen i området torde öka allmänhetens
möjligheter till rekreation.
_________________________________
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsen i plenum fattat beslut, har
förutom föredraganden deltagit länsrådet Magnus Holgersson, avdelningsdirektör Sverker
Kärrsgård, samhällsbyggnadsdirektör Leif Jonsson, länsassessorn Jan Kaller och biträdande
länsantikvarien Carin Claréus.
I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Bo Pettersson, Anders Senestad,
Sven E Andersson, Lars Wallin, Gertrud Hermelin, Cecilia Ambjörn, Carl G Nilsson, Sonia
Karlsson, Sven Eric Nilsson, Sven Brus och Elisabeth Gustavsson samt suppleanterna
Elisabeth Edlund, Margareta Borggren och Britt Olauson.

Björn Eriksson
Landshövding
Maria Taberman
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