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Naturvårdsenheten

Enligt sändlista

Beslut om nytt syfte, nya föreskrifter och ny gräns för
Skogssjöområdets naturreservat i Mjölby kommun
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen förordnar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att det område på som
markerats på bifogad karta (bilaga 1) skall utgöra naturreservat med syfte, föreskrifter
och skötselplan enligt nedan. Hela eller del av följande fastigheter ingår i
naturreservatet: Begravningsplatsen 1, Hulje 8:9, 8:23-24,Högby 5:12, Lilla Skogsjö
1:1, Mjölby 40:1, 42:3,40:4, 42:44 – 50, Stora Skogsjö 1:1, 1:3 och Hulje s:6
Med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken upphäver länsstyrelsen föreskrifterna i tidigare
meddelade beslut avseende Skogssjöområdets naturreservat från 1978-08-25, dnr.
11.1211-2729-75 samt 1992-07-10, dnr. 2310-4823-91.
Syftet med naturreservatet
o Bevara och vårda ett för kännedomen om landets geomorfologiska utveckling
mycket värdefullt deltakomplex som utgör kärnområde i mellansvenska
israndszonen med dess omväxlande karaktär av åsar, ändmoräner och
dödisgropar präglade av inlandsisens avsmältningsprocess. Naturvärden knutna
till skogsmiljöer, kärr, skogs- och naturbeten ska bevaras och utvecklas.
o Områdets landformer, hydrologi och kulturmiljövärden ska bibehållas.
o Skogarna ska till stor del utvecklas till talldominerad naturskog med ett stort
inslag av gamla träd och grov död ved. Arter knutna till sådana strukturer ska
förekomma i livskraftiga populationer.
o Områdets stora värde för allmänhetens friluftsliv ska tas tillvara och
utvecklas.
Syftet ska uppnås genom att:
• De kulturformade naturvärdena i odlingslandskapet bibehålls genom
naturvårdsinriktad skötsel. Det gäller framförallt åkrar, betesmarker,
våtmarker och värdefulla trädmiljöer.
•

POSTADRESS:

Skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling och utvecklas genom naturlig
dynamik. Restaureringsåtgärder kan bli aktuella för att skogen snabbare ska
utveckla de biologiska värdena och bibehålla de kulturella värdena.

BESÖKSADRESS:

581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3

TELEFON:

TELEFAX:

E-POST:

013 - 19 60 00

013 - 19 63 33

lansstyrelsen@e.lst.se e.lst.se

WWW:
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•

Ge friluftslivet goda betingelser att utvecklas. Vid en eventuell konflikt
skall värnandet om geologiska och biologiska värden ges företräde.

•

Att i den löpande skötseln beakta ny och ökad kunskap om hotade och
hänsynskrävande arter i reservatet.

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, dika, schakta, spränga, borra, plöja, tippa, utfylla, muddra
eller utföra annan mekanisk bearbetning på land eller i vatten; Förbudet ska inte
hindra normal skötsel av jordbruksmark eller tomtmark;

2

uppföra ny byggnad eller anläggning;

3

utföra till- eller ombyggnad eller ändra befintlig byggnad för att tillgodose ett
väsentligen annat ändamål än det vartill byggnaden tidigare varit använd,
utöver underhåll av befintliga tillåtna anläggningar eller enligt gällande
servitut;

4

anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon utom enligt vad
som anges i fastställd skötselplan;

5

uppföra mast, vindkraftverk eller dra ytterligare ledning i luft-, mark eller vatten;

6

anordna upplag annat än vad som krävs för reservatets skötsel eller för jordeller skogsbruket;

7

utan tillstånd av länsstyrelsen uppta kalhyggen, större än 1 hektar. Tillstånd
krävs inte om åtgärden överensstämmer med fastställd skötselplan;

8

tillföra växtnäringsämnen, jordförbättringsmedel, kalk eller andra mineralämnen
samt att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel med undantag av
brukad åkermark;

9

plantera eller så skog på betes- och odlingsmark;

10 uppföra stängsel annat än kring betesmark och befintliga tomter;
11 genom införande av nya arter ändra faunans och florans sammansättning i
Skogssjön och Skogssjökärret, med undantag för utsättning av regnbåge,
öring eller bäckröding i Skogssjön;
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12 jaga med undantag för sådan skyddsjakt och fångst som naturvårdsförvaltaren
godkänner;
13 ta vatten ur Skogssjön eller Skogssjökärret utan Länsstyrelsens tillstånd.
-------------------------------------------------------------------------------------------------B. För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kap. 6 §
miljöbalken fastighetsägare, att utan ytterligare ersättning, och innehavare av särskild
rätt till fastigheterna att tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet:
1

utmärkning av naturreservatets gräns;

2

information om naturreservatet;

3

skötsel och dokumentation i enlighet med fastställd skötselplan;

4

iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------C. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom
reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
1. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil utanför därför avsedda platser;
2. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;
3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar;
4. på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt;
5. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla in ryggradslösa djur;
6. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, spränga,
gräva, rista, hacka eller måla;
7. gräva upp växter;
8. göra upp eld annat än på plats som naturvårdsförvaltaren har markerat med skylt;
9. Framföra fordon annat än på befintliga vägar och p-platser;
10. använda motordriven farkost i Skogssjön.
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Dessutom är det förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:
11. bedriva läger- eller tävlingsverksamhet;
12. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet.
------------------------------------------------------------------------------------------------Föreskrifterna ovan under A-C skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt
syftet för naturreservatet och för åtgärder som erfordras för reservatets vård och
skötsel och friluftsliv samt uppföljning och dokumentation, enligt fastställd
skötselplan eller underhåll av befintliga vägar, kyrkogård eller erforderlig utökning av
densamma på åkermark i direkt anslutning till befintlig kyrkogård, eller anläggningar
enligt gällande servitut.
Bestämmelserna ska inte utgöra hinder att efter länsstyrelsens tillstånd utföra ny-,
om- eller tillbyggnad för att tillgodose det rörliga friluftslivet eller jord- och
skogsbrukets behov och inte heller hindra normalt nyttjande av tomtmark.
Bestämmelserna ska inte heller utgöra hinder för att för bevattning inom fastigheten
St. Skogsjö 1:1 årligen ta högst 12 000 m3 vatten ur Skogssjön. Uttaget skall
kontrolleras genom vattenmätare.
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 ska vara
Mjölby Kommun.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Skäl för beslutet
Värden
Skogssjöområdet har stora geologiska och biologiska värden som behöver bevaras
och vårdas. Här finns även en rik biologisk mångfald med en rad särpräglade arter.
Området utgör också ett värdefullt och tätortsnära besöksobjekt för det rörliga
friluftslivet med möjlighet till bad, camping, löpning, skidåkning, vandring, bågskytte
mm.
Riksintressen
Hela reservatet ligger inom Mjölbyfältets isranddelta som är utpekat
som riksintresse för naturvården, NE 28, för de höga kvartärgeologiska
naturvärdena. Inom reservatet finns åsnätslandskap, dödisgropar, iskontaktbranter
och randdeltan. E4 utgör riksintresse för kommunikationer.
4

Skogssjöområdets
naturreservat

Beslut
2008-12-16

511-310-05
0586-201

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 Skogssjöområdets 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 Skogssjöområdets 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 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 områdets skydd och skötsel inte påverkar tillgängligheten enligt
allemansrätten på ett negativt sätt.
Ärendets handläggning
Bakgrund
Skogssjöområdets naturreservat bildades 1978 med syfte att bevara ett värdefullt
deltakomplex och ett område av stor betydelse för det rörliga friluftslivet. En
skötselplan fastställdes 1992. Naturvårdsförvaltare för reservatet är Mjölby kommun.
I samband med översyn och revidering av skötselplan samt ny inmätning av
reservatsgränsen med tillhörande fastighetsrättsutredning framkom behov av en
revidering av det ursprungliga beslutet från 1978. Ytterligare inventeringar har gjorts
och naturvårdsförvaltaren har tagit fram förslag till ny skötselplan. I detta
sammanhang har några nya markavsnitt med höga naturvärden identifierats och
föreslås nu ingå i reservatet. Länsstyrelsen har i samråd med Mjölby kommun
upprättat ett nytt förslag till beslut för reservatet och gjort smärre justeringar i
skötselplanen.
Remissförfarande
Markägare och sakägare har enligt § 24 Förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken förelagts att yttra sig över förslag till
beslut om naturreservat. Länsstyrelsen har även remitterat förslag till beslut
till Riksantikvarieämbetet, SGU, Mjölby kommun, Skogsstyrelsen Östra
Götaland, Naturskyddsföreningen i Mjölby och Mjölby Fiskevårdsförening.
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Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Remissyttranden och Länsstyrelsens avvägningar återges i bilaga 3.
Övrigt
Strandskydd, mm
Reservatet är beläget inom område där strandskyddsbestämmelser gäller enligt 7 kap.
miljöbalken.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 4 (formulär 115,
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,
antikvarien Mattias Schönbeck, byrådirektören Sofia Bergvall och länsassessorn
Karin Fridell deltagit.
Magnus Holgersson
Länsråd

Lars Gezelius
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Remissyttranden och länsstyrelsens kommentarer
4. Hur man överklagar
Akten (naturdossier)
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Sändlista

FASTIGHETER
Begravningsplatsen 1

Hulje 8:9

Mjölby kyrkliga samfällighet
Axel Träffs gata 6
595 41 Mjölby
Bäck, Sten Gunnar och Britt Marie
Hulje Västergården 1
595 94 Mjölby
Bäck, Jörgen Sten
Västra Eldslösa 2
595 92 Mjölby

Hulje 8:23, Högby 5:12
Mjölby 40:1, 40:4 m.fl

Mjölby Kommun
Kommunledningskontoret
595 80 Mjölby

Hulje 8:24

Lukk, Ing-Marie
Esplanaden 50
531 50 Lidköping
Petersson, Inger Kristina
Axstad Mellangård 1
595 94 Mjölby
Axby, Anna Birgitta
Kitorp 1
611 93 Nyköping
Axby, Petter Klas
24 Barrwell House Menotti Street
London, E2 6HZ
Storbritannien

Lilla Skogsjö 1:1

Mjölby församling
Axel Träffs Gata 6
595 41 Mjölby

Hus å

Mjölby Bågskyttesällskap
c/o Gunnel Persson
Svartpeppargränd 12
590 19 Mantorp
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Taxerad ägare:
Tele2 Sverige Aktiebolag
Box 62
164 94 Kista

Mjölby 42:48

Refsnes, Inga-Lill Marie
Perukmakaregatan 19
415 06 Göteborg
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Levin, Mary Elisabet
Bäckebolslyckan 20
422 54 Hisings Backa
Julin, Sten Åke
Drabantgatan 20
582 14 Linköping
Danells dödsbo, Tor Sven Valentin
32. Chemin Du Bas Des Ormes
FR-78160 Marly Le Roi
Frankrike
Mjölby 42:49

Hillar, Steen Lennart Eugen
Parkgatan 49
595 51 Mjölby

Mjölby 42:50

von Walden, Ewa Karin Helena
Folkungagatan 35B
595 32 Mjölby
Nordén, Lennart Tony
Slussbrovägen 18 1 tr
184 41 Åkersberga

Stora Skogsjö 1:1
Linköpings stifts Prästlönefond
Egendomsnämnden
Box 1367
581 13 Linköping
Stora Skogsjö 1:3

Ralberg, Staffan Bertil
Skänningevägen 54
595 44 Mjölby
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MARKSAMFÄLLIGHETER
Hulje S:6 (väg)
Smeden 2
Czigler, Astrid
Huljegatan 10
595 94 Mjölby
Ledningsrätt starkström
0586-97/32.1

Mjölby Valurnan 2
Mjölby Kraftnät AB
Box 510
595 29 Mjölby

Ledningsrätt starkström
0586-05/39.39

Mjölby-Svartådalens Energi AB
Mjölby Kraftnät AB
Box 510
595 29 Mjölby

Vägrätt Europaväg 4

Vägverket
Box 494
581 05 Linköping

Inskriven nyttjanderätt tele,
05-IM4-56/1180, 56/1182,43/329

Telia Sonera Sverige
Nät och Produktion
601 89 Norrköping

Inskrivet servitut kraftledning,, Motala Charlottenborg 2:18, Älvkarleby Västanån 6:19
05-IM4-33/685.1,686.1,688.1,689.1,
Vattenfall Eldistribution AB
43/832.1, 61/1039.1, 62/1632.1,
191 97 Sollentuna
64/1150.1 05-IM4-30/492.1,28/234.1
Kopia till
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm
Skogsstyrelsen, Datalinjen 1, 583 30 Linköping
Sveriges Geologiska Undersökning, Box 670, 751 28 Uppsala
Mjölby kommun, Miljönämnden, 595 80 Mjölby
Naturskyddsföreningen i Mjölby c/o Lennart Hägg, Skrukebygatan Bränntorp 2 595 94 Mjölby
Mjölby Fiskevårdsförening c/o Magnus Karlsson, Sångareleden 47, 595 53 Mjölby
Lst internt:
Reservatsförvaltningen
Rättsenheten
Kultur- och samhällsbyggnadsenheten
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