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Bildande av Tokorps naturreservat i Linköpings kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken ett område inom
fastigheten Bölnorp 2:1 som naturreservat med föreskrifter och skötselplan enligt
nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Tokorp.
Syfte
Syftet med Tokorps naturreservat är att i gynnsamt tillstånd bevara, vårda och
utveckla den biologiska mångfald som finns i betesmarkerna och de typiska växtoch djursamhällen som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i det östgötska
odlingslandskapet. Strukturer som väl avbetad gräsmark och liten andel igenväxning
ska förekomma i en utsträckning som gör att bevarandevärdena gynnas. Syftet är
också att återställa delar av dagens skogsmark till betad skog/utmark eller betesmark
på sikt, så att de slutligen förstärker de befintliga betesmarkerna i areal och kvalitet.
Syftet ska nås genom att:
• Beta området årligen
• röja området vid behov
• restaurera skogsområden till betesmark/skogsbete.
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer enligt Natura 2000 skall
uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda markoch vattenområden inom reservatet, är det, utöver vad som annars gäller, inte tillåtet
att:
1.

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;

2.

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon, båtar eller andra
farkoster;

3.

framföra motordrivet fordon, förutom den väg som går genom reservatet
mellan Säldekärr i söder och Tokorp i norr;

4.

upplåta mark för orientering eller annan idrottstävling;

5.

anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;

6.

uppföra byggnad eller annan anläggning;

7.

uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;

8.

anordna upplag;

9.

gräva upp växter;

10.

ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter;

11.

tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel;

12.

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
såvida inget annat anges i skötselplanen;

13.

ta bort eller upparbeta dött träd samt delar av träd eller vindfälle;

14.

plantera träd eller buskar;

15.

omföra betesmark till åker eller skogsmark;

16.

omföra åkermark till skogsmark;

17.

anlägga fiskodling eller kräftdamm, dämma, nydika, skyddsdika eller på annat
sätt föra bort vatten;

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken ägare, och innehavare av särskild rätt till fastigheterna, att tåla att
följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1.

utmärkning av, och information om, reservatet.

2.

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan. Allt utfallande
gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder, som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan, tillfaller förvaltaren.

3.

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan

-----------------------------------------------------------------------------------------------C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att
färdas och vistas inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller, inte tillåtet att:
1.

framföra motordrivet fordon, förutom på allmän väg genom reservatet;

2.

tälta eller ställa upp husvagn;

3.

medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur, undantag gäller för hund
vid jakt;

4.

rida eller cykla i reservatet, förutom på befintliga vägar

5.

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

6.

plocka hela eller delar av kärlväxter, mossor, lavar eller svampar med undantag
för bär och matsvamp;

7.

på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt;

8.

störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;

9.

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

10. göra upp eld
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd
11. anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet;
12. utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;
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13. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte;
Ovanstående föreskrifter under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren, eller
den som förvaltaren utser, att utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård
och skötsel samt dokumentation och uppföljning. Föreskrifterna ska inte heller
utgöra hinder för skötsel och reparationer av befintliga anläggningar (servitut
kraftledningar, nyttjanderätt tele och skogsbilväg för fastigheter norr om Bölnorp
2:1).
------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Förvaltare för naturreservatet skall vara Länsstyrelsen Östergötland.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
Området ingår i den nationella bevarandeplanen för odlingslandskap, NBO (Tokorp
80-30; Naturvårdsverkets rapport 4815). Området är även utpekat som högsta
naturvärde i Linköpings kommuns naturvårdsprogram (858753 klass 1a, 858754
klass 1d, 858756 klass 1c och 858755 klass 1d) samt har föreslagits av Regeringen till
EU:s nätverk av värdefull natur, Natura 2000 (Tokorp SE0230379). I området finns
den mycket ovanliga kärlväxten finnögontröst (EN = starkat hotad). Finnögontröst
finns endast kvar på ca 20 lokaler i Sverige (ArtDatabankens hemsida) och
trumgräshoppa (EN = starkat hotad). Trumgräshoppan är en ansvarsart för
Östergötland, då relativt många lokaler finns kvar i länet.
Natura 2000
Tokorp är på föreslag att ingå i Natura 2000, EU:s nätverk av värdefull natur
(sitekod SE0230379). Befintliga betesmarker ingår i Natura 2000-området. Följande
habitat enligt EU:s art- och habitatdirektiv är utpekade i området:
6270 *Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen
6230 *Artrika stagg-gräsmarker nedanför trädgränsen

9,75 ha
0,80 ha

*= Prioriterade habitat (livsmiljöer)
Länsstyrelsen bedömer att Natura 2000- områdets tillstånd kommer att gynnas av
reservatsbildningen och den skötsel som därav följer.
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Lämplig användning av markområde
Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken skall densamma tillämpas så att bl.a. värdefulla naturoch kulturmiljöer skyddas och vårdas och den biologiska mångfalden bevaras.
Länsstyrelsen har, i enlighet med 3 kap miljöbalken, prövat och funnit att bildandet
av Tokorps naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig
användning av markområdet och att beslutet inte strider mot gällande kommunal
översiktsplan.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap 25§ miljöbalken prövat och funnit att
bildandet av Tokorps naturreservat inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att
använda mark och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska
tillgodoses.
Konsekvensbedömning av påverkan av beslutet på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) göra en
konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat. Länsstyrelsen gör bedömningen att allmänhetens tillgänglighet snarare
ökar till området, då en mindre parkeringsplats samt information om området
kommer att uppföras på plats.
Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Tokorp är en del av uppfyllandet av miljökvalitetsmålet
”Ett levande odlingslandskap” om vilket Sveriges riksdag och regering beslutat.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Tokorps naturreservat dokumenterades i
samband med Länsstyrelsens inventering av ängs- och betesmarker på fastigheten år
1990. Inför Linköpings kommunala naturvårdsprogram genomfördes en
återinventering av betesmarker i skogsbygden norr om Roxen, Tokorps betesmarker
var av samma goda kvalitet. Vid den landsomfattande ängs- och betesinventeringen
2002-2004, noterades ungefär samma naturkvalitér som vid dess föregångare ängsoch hagmarksinventeringen.
Reservatsbildningsprocessen
En värdering av området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB i samråd
med markägaren och på uppdrag av Länsstyrelsen 2004-03-16. Därefter förhandlade
Länsstyrelsen med markägaren (lämplig ersättningsmark hittades inte).
Förhandlingen drog ut på tiden. Markägaren, med ombud, inkom med ett förslag om
ersättning på hela fastigheten 2006-02-23. En uppdatering av värderingen gjordes
2006-03-16 av Svensk fastighetsvärdering AB. Förhandling mellan Länsstyrelsens
förhandlare och markägarens ombud genomfördes 2006-03-20, utan att en
överenskommelse om ekonomisk ersättning för fastighetsköp nåddes.
Förhandlingarna avbröts. Därmed beslutar Länsstyrelsen om naturreservat för
fastigheten Bölnorp 2:1 och markägaren får inkomma med ev. stämningsansökan för
att erhålla ersättning av staten.
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Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare
(SVEASKOG, Vattenfall, Svenska Kraftnät), Naturvårdsverket, Linköpings
kommun, Skogsstyrelsen Östra Regionen, Naturskyddsföreningen i Linköping.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Remissyttranden från Vattenfall Eldistribution AB och Svenska Kraftnät har
inkommit.
Vattenfall har en högspänningsledning och en lågspänningsledning, båda luftburna,
som berör reservatsförslaget. Då Vattenfall eftersträvar att gräva ner sina ledningar i
mark, kan det i framtiden bli aktuellt att göra detta för de nuvarande luftledningar
inom reservatsförslaget. Vattenfall vill få inskrivet i skötselplanen att de får tillstånd
att med fordon beträda reservatet för eventuella reparationer och underhåll av
ledningarna, röjning av ledningarna samt nedgrävning av luftledningarna.
Svenska Kraftnät har två kraftledningar som genomkorsar föreslaget naturreservat.
Ledningarna är at betrakta som riksintressen. För underhållet av dessa krävs i
skogsmark en röjd gata av varierande bredd. Underhållsröjning och
kantträdsavverkning utförs normalt vart 8:e år, med en röjningsbesiktning där
emellan: år 4. Vid framtida eventuella bildande av naturreservat bör behovet av
underhåll, reparationer och röjning för kraftledningarna beaktas enligt ledningsrätten.
Länsstyrelsen har kompletterat beslutsskrivningen på sidan fyra, rad fyra, med ”utgöra
hinder för skötsel och reparationer av befintliga anläggningar”. Därmed är både
Vattenfalls och Kraftnäts behov av reparationer tillgodosett. Länsstyrelsens
förvaltning bör, om möjligt, underrättas vid röjningar och reparationer i området.
Vattenfalls begäran om att få inskrivet att framtida nedgrävningar av luftledningar
skall få genomföras utan föregående tillstånd, avslår Länsstyrelsen. Motiveringen är
att en grävning kan påtagligt skada de naturvärden som avses med skyddet av
naturreservatet. Vattenfall skall därför vid en framtida nedgrävning samråda med
Länsstyrelsen för att komma fram till var, när och hur en ledning kan grävas ner utan
att skada naturvärdena.
Övrigt
Livsmiljöer och arter som är utpekade enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla
ett gynnsamt tillstånd. Detta innebär att verksamheter eller åtgärder som kan orsaka
betydande påverkan på områdets livsmiljöer, och/eller störa arter i området, kräver
tillstånd enligt 7 kap. 28a § miljöbalken sedan 2001-07-01.
Verksamheter som är direkt förenliga med områdets förvaltning och skötsel kräver ej
tillstånd ( 7 kap. 28b §, andra stycket miljöbalken). Tillståndsprövningen skall föregås
av ett tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärden
kräver en tillståndsprövning skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) bifogas
tillståndshandlingarna (6 kap. 1 § miljöbalken). MKB:n skall belysa hur områdets
utpekade livsmiljöer och arter påverkas.
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Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115, Miljö- och
samhällsdepartementet 2006). Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag
kungörelsen om beslutet var införd i ortstidning.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom föreskrifter meddelade med
stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, avd C, vilka gäller omedelbart.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, förutom undertecknande,
länsassessorn Bo Hultström, antikvarien Bror-Tommy Sturk, biträdande
länsarkitekten Jan Persson, biträdande lantbruksdirektören Sten Persson och
naturvårdschefen Claes Svedlindh deltagit.

Magnus Holgersson
Länsråd
Thomas Johansson
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Hur man överklagar, formulär 115
akten (naturreservatsdossier)
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sändlista
Anders Andersson, Bölnorps Gård 1, 590 78 Vreta kloster
Vattenfall
Svenska Kraftnät
Sveaskog
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Vägverket
Linköpings kommun
Skogstyrelsen, Östra Regionen, Box 288, 593 24 Västervik
Skogsstyrelsen, Linköpings distrikt
Reservatsförvaltare Anneli Lundgren
Linköpings kommun, Kommunlantmäteriet, 581 81 Linköping
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse
Naturskyddsförening i Linköping
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Tokorps naturreservat
Linköpings kommun, Östergötlands län

Bilaga 1
Areal: 36,7 ha
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