LÄNSSTYRELSEN
ÖSTERGÖTLAND

BESLUT
2009-11-09

sid 1 (7)
511-16375-05
0580-226

Sändlista

Bildande av Grönkulla naturreservat i Linköpings kommun samt
fastställande av skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att fastigheten Prästtomta
2:24 i Linköpings kommun som naturreservat med syfte, föreskrifter och skötselplan
enligt nedan. Naturreservatets gräns är markerad på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets namn skall vara Grönkulla.
Syftet med reservatet
Syftet med naturreservatet Grönkulla är att i gynnsamt tillstånd bevara lövrik
barrnaturskog och fullskiktad lövnaturskog, samt de växter och djur som är
karaktäristiska för denna miljö. De högsta naturvärdena är knutna till gamla träd,
hålträd och död ved av framför allt asp och gran. Till dessa strukturer kommer
skogens skiktning, den kuperade miljön som tillhandahåller varierade klimat med
olika följearter. Syfte med området är även att tillgodose friluftslivets behov av
områden för hälsa, rekreation och naturupplevelser.
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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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
uppföra torn, mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning;
tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel, använda kemiska eller
biologiska bekämpningsmedel, tillföra kalk eller andra mineralämnen;
avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
ta bort eller upparbeta dött träd eller delar av träd eller vindfälle;
ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området nya
arter;
jaga fågel;
utfodra klövvilt;
efter avslutad jaktsäsong lämna kvar snitslar eller annan anordning.

Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
10. märka träd eller annan fast ytbildning;
11. anordna åtel för att underlätta jakt på klövvilt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap.
6 § miljöbalken ägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av särskild rätt
till fastigheterna tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1. utmärkning av, och information om, reservatet;
2. förvaltning som leder till att syfte uppnås, genom att området får utvecklas
relativt fritt kombinerat med lövfrämjande stödåtgärder i delar med främst
lövskogsvärden. Stödåtgärderna utförs artificiellt, genom att exempelvis gran
avvecklas eller genom påverkan från extensivt betande boskap. Därutöver att
dokumentation utförs enlighet fastställd skötselplan;
3. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan, så som parkeringsplats, vandringsled och informationsskyltar.
------------------------------------------------------------------------------------------------
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C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, föreskriver Länsstyrelsen om rätten att
färdas och vistas inom reservatet, att det utöver vad som annars gäller, inte är tillåtet
att:
1.
2.
3.
4.

framföra motordrivet fordon, förutom på befintliga vägar. Undantag gäller för
älgdragare vid uttransport av fällt vilt;
ta grenar eller annan ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande
eller döda träd och buskar;
gräva upp växter, samla ryggradslösa djur, mossor, lavar, eller svampar med
undantag för matsvamp;
förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga,
gräva, rista, hacka eller måla.

Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
5.

utföra sådan vetenskaplig undersökning eller enstaka studie som kan leda till
skada eller annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

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. Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för att samla ryggradslösa
djur genom håvning och i samband med det ta enstaka individer för artbestämning.
Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för skötsel av befintliga anläggningar,
efter samråd med Länsstyrelsen, enligt servitut och avtal så som;
•

Ledningsrätt: 0580-97/12.1

Nedläggning av ledning i mark får ske av befintlig (2009) eller i dess lednings ställe,
efter samråd med Länsstyrelsen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Grönkulla naturreservat

2009-11-09

sid 4
511-16375-05

Skäl för beslutet
Grönkulla utgörs av gammal lövrik blandskog och lövskog med en mängd arter, där
ibland rödlistade, som missgynnas av skogsbruk. Här finns bland annat triviallövskog
med ädellövinslag vilket är en prioriterade skogsnaturtyp enligt den nationella
strategin för skydd av skog. I området finns gott om gamla träd av framför allt asp
och gran, en mängd hålträd och på sina ställen finns rikligt med död ved som
tillsammans utgör viktiga substrat för områdets artinnehåll.
För att naturvärdena ska bestå och utvecklas bör området undantas från skogsbruk
och skötas så att lövskogsvärden främjas samt att övrig skog i huvudsak lämna för fri
utveckling.
Länsstyrelsen bedömer att Grönkulla är prioriterat för områdesskydd i form av
naturreservat enligt den nationella och regionala strategin för skogsskydd.
Reservatsbildning är även ett led i arbetet med att uppnå miljömålen ”Levande
skogar” och ”Ett rikt växt och djurliv” om vilka regering och riksdag har beslutat.
Reservatet som ligger relativt nära större samhällen, bidrar även till att tillgodose
allmänhetens behov av friluftsområden, i en trakt med stora arealer förebehållna
militär verksamhet.
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 Grönkulla naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig
användning av markområdet och att beslutet inte strider mot gällande kommunal
översiktsplan. Reservatet ligger dock inom riksintresse och påverkansområde för
militär verksamhet på Kvarns skjutfält.
Intresseprövning
Länsstyrelsen har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att
bildandet av Grönkulla 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.
Konsekvensutredning av påverkan av beslutet på allemansrätten
Länsstyrelsen ska enligt förordning om konsekvensutredning vid regelgivning
2007:1244, i den omfattning det behövs göra en konsekvensutredning av hur
allemansrätten påverkas genom beslutet om naturreservat. Länsstyrelsen gör
bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § inte ger negativa
konsekvenser för vistelse och färd i naturreservatet utöver vad som är brukligt enligt
allemansrätten. Ordningsföreskrifterna skall samtidigt leda till att reservatets syfte
uppnås.
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Miljökvalitetsmål
Bildandet av naturreservatet Grönkulla är en del av uppfyllandet av
miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt och djurliv om vilket Sveriges
riksdag och regering beslutat.
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Grönkulla naturreservat dokumenterades i
skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering, i slutet av 1990-talet. Under 2003
genomförde Länsstyrelsen regeringsuppdraget om naturvärdesbedömning och skydd
av viss skog, för statligt ägd mark. I samband med detta avgränsades även området.
Reservatsbildning
En värdering av området genomfördes av NAI Svefa AB i samråd med markägaren
och på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Naturvårdsverket med
markägaren och kom överens om ekonomisk ersättning i och med köpet som blir
konsekvens av naturreservatsbildningen, med utbetalning 2006-10-01. Reservatet har
stakats ut och mätts in av Lantmäteriet.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till berörda sakägare; Gullbergs jaktklubb,
Vattenfall eldistribution AB, Sveaskog, Fortifikationsverket markavdelning,
Försvarsmakten LedR, Skogsstyrelsen, Vägverket Region sydöst, Linköpings kommun
samt Naturskyddsföreningen Linköping.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Vattenfall eldistribution AB, Försvarsmakten LedR, Skogsstyrelsen, Vägverket Region
sydöst och Linköpings kommun har svarat på remissen. De tre sistnämnda hade inget att
erinra mot förslaget. Vattenfall har inget att erinra under förutsättning att rättigheterna i
ledningsrätt 0580-97/12 inte inskränks, och förtydligar i sitt yttrande åtgärder som kan
beröra denna ledningsrätt. Länsstyrelsen bedömer att hänsyn tagits till ledningsrätten i
beslutets föreskrifter. Därutöver kommer Länsstyrelsens, som markägarens företrädare,
att samråda med Vattenfall om någon åtgärd skulle kunna påverka ledningen negativt.
Länsstyrelsen gör därför bedömningen att inga tillägg till beslutet är nödvändiga.
Övrigt
Gagnvirke
Allt utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder som utförs med stöd av
föreskrifter och skötselplan tillfaller förvaltaren.
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Hur man överklagar,
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 ( Miljödepartementet).
Sakägare anses ha fått del av beslutet den dag kungörelse 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 undertecknade,
naturvårdsdirektören Claes Svedlindh, länsassessorn Karin Fridell, biträdande
länsarkitekt Jan Persson och antikvarien Mattias Schönbeck deltagit.

Magnus Holgersson
T.f Landshövding
Annika Forsslund
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan, finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland för de som inte fått en kopia.
3. Hur man överklagar
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Sändlista
Gullbergs jaktklubb, att Benny Granqvist, Evastigen 6 c, 590 71 Ljungsbro
Vattenfall eldistribution AB, Box 448, 581 05 Linköping
Kopia till
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Skogsstyrelsen, Box 288, 593 24 Västervik
Fortifikationsverket markavdelning, att Karl Martin Svärd, 631 89 Eskilstuna
Försvarsmakten LedR, att Folke Borg avd MPE, Box 920, 749 81 Enköping
Vägverket Region sydöst, att Magdalena Hägg, 551 91 Jönköping
Reservatsförvaltaren, Anneli Lundgren
Linköpings kommun, Stadshuset, 581 81 Linköping
Linköpings kommun, Kommunlantmäteriet, 581 81 Linköping
Lantmäterimyndigheten, Box 476, 581 05 Linköping (när beslutet vunnit laga kraft)
Naturskyddsföreningen Linköping, c/o Björn Ström, Åbylundsgatan 36, 582 36
Linköping
Länets författningssamling
Tidningskungörelse

