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Se sändlista

Bildande av Kvillingeförkastningens naturreservat i
Norrköpings kommun samt fastställande av
skötselplan för naturreservatet
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4§ miljöbalken att förklara ett
område inom Skärlötamarken 19:1, Gräslinge 1:20, Skärlöta 2:1, Lida 1:1
och Kvillinge 4:1 till naturreservat, avgränsat enligt bifogad karta, bilaga 1,
med föreskrifter och skötselplan enligt nedan.
Naturreservatets namn skall vara Kvillingeförkastningens naturreservat.
Syfte
Syftet med Kvillingeförkastningens naturreservat är att
•
•
•

bevara biologisk mångfald
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
tillgodose behov av områden för friluftslivet
Syftet skall nås genom att:

•

Lämna barrskogen i huvudsak för fri utveckling

•

Röja bort yngre gran i lövskog och vissa tallskogar så att inte granen tar över

•

Hålla vandringsled och informationstavlor
Syftet med naturreservatet är även att utpekade livsmiljöer och
arter enligt Natura 2000 skall uppnå eller bibehålla ett gynnsamt tillstånd.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post

Postgiro

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

013 - 19 60 00

013 - 19 63 33

lansstyrelsen@e.lst.se

3 51 75 - 9
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Föreskrifter
A. Med stöd av 7 kap. 5§ miljöbalken, om inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden inom reservatet, är det utöver föreskrifter
och förbud i andra lagar och författningar förbjudet att:
1. anbringa affisch, inskrift, plakat, tavla eller liknande
2. anlägga luftledning och/eller markledning
3. anlägga väg eller uppställningsplats för fordon.
4. 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 på reservatskartan får bibehållas i befintligt
skick.
5. anordna upplag
6. framföra fordon med undantag av uttransport av fällt vilt med mindre
fordon. Körning ska ske där det blir så liten skada som möjligt på
markytan.
7. tillföra växtnäringsämnen, kalk eller jordförbättringsmedel
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel
9. avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd.
10. ta bort eller upparbeta dött träd och delar av träd eller vindfälle, med
undantag för att död ved som faller över stig, väg eller kulturlämning får
flyttas till annan del av reservatet.
11. ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för
området nya arter
12. uppföra byggnad eller om- och tillbyggnad, mast, torn, vindkraftverk
eller annan anläggning
13. upplåta mark för idrottstävling utan samråd med länsstyrelsen
Föreskrifterna ovan skall inte utgöra hinder för åtgärder som krävs enligt
syftet ovan och för åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel,
inklusive uppföljning och dokumentation, enligt fastställd skötselplan.

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
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2. iordningställande av anordningar för friluftslivet som anges i fastställd
skötselplan
3. skötsel och dokumentation i enlighet med 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. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista, hacka eller måla
2. köra eller parkera motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och
anordnade platser. Undantag gäller sakägare på befintliga vägar.
3. Ställa upp husvagn
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar
5. gräva upp växter eller växtdelar av ris, örter, mossor eller lavar.
6. störa djurlivet genom att t ex klättra i boträd eller samla ryggradslösa
djur.
Dessutom är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
7. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller
annan negativ påverkan på växt- eller djurlivet;
8. bedriva försäljning eller annan verksamhet i kommersiellt syfte.
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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 Norrköpings kommun.
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. Marken är bitvis kalkrik vilket
ger upphov till en ganska rik markflora med krävande arter som sårläka och tvåblad.
Kalkförekomsten gör också att lövträden kan konkurrera med granen vilket gynnar
lövträdslevande lavar, insekter och fåglar. Här finns även en rad rödlistade arter knutna
till lövträd (se skötselplan). Stora delar av området är utpekat som naturvärdesobjekt och
nyckelbiotop i Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering.
Natura 2000
Reservatet är ett Natura 2000-område (SE 0230291). Följande habitat och arter enligt
EU:s art- och habitatdirektiv är utpekade i området:
9010
9080
9160
9180

Västlig taiga
Lövsumpskogar av fennoskandisk typ
Ek-avenbokskog av buskstjärnblomma-typ
Lind-lönnskogar i sluttningar och raviner

78 ha
2 ha
5 ha
5 ha

Tetrao urogallus, tjäder
Dryocopus martius, spillkråka
Glaucinum passerinum, sparvuggla
Osmoderma eremita, läderbagge
Ärendets handläggning
Dokumentation
De mycket höga naturvärdena inom Kvillingeförkastningens naturreservat har länge varit
kända och uppmärksammade. Bland annat har dessa dokumenterats av Norrköpings
kommun i flera naturvårdsprogram och här har även en skötselplan upprättats på stora
delar av området.
Reservatsbildning
En värdering av området genomfördes av Svensk fastighetsvärdering AB i samråd med
markägarna och på uppdrag av Länsstyrelsen. Därefter förhandlade Länsstyrelsen med
markägarna och kom överens om ekonomisk ersättning för intrånget i markanvändningen
föranlett av naturreservatsbildningen. Utbetalning av ekonomisk ersättning har skett från
Naturvårdsverket.
Lämplig användning av markområde
Länsstyrelsen finner vid en sådan prövning som avses i 5 § förordningen (1998:896) om
hushållning med mark- och vattenområden mm. att bildandet av Kvillingeförkastningens
naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig användning av
markområdet och att åtgärden inte strider med gällande kommunal översiktsplan.
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Konsekvensbedömning av hur allemansrätten påverkas genom beslutet om
naturreservat enligt 27 § verksförordningen (1995:1322):
Länsstyrelsen har gjort bedömningen att ordningsföreskrifterna enligt 7 kap.
30§ miljöbalken 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.
Remissyttranden
Länsstyrelsen har remitterat förslag till beslut till markägare, övriga berörda sakägare,
Norrköpings kommun, Skogsvårdsstyrelsen Östra Götaland, Naturskyddsföreningen i
Norrköping och Vägverket region SO.
Yttranden har inkommit från Vägverket och kommunen som båda ställt sig positiva till
beslutsförslaget (se bilaga 3). Kommunen påpekade dock att tävlings- och lägerförbud
inte skulle krävas för att uppnå syftet med reservatet. Kommunen hade dessutom några
små tekniska synpunkter.
Länsstyrelsens avvägning med avseende på remissyttranden
Synpunkterna från kommunen bedöms vara riktiga och dessa förändringar har förts in i
beslut och skötselplan.
Övrigt
Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 3 (formulär 115,
Miljödepartementet)
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft utom vad avser den delen 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
länsassessorn Jan Kaller, byrådirektören Maria Taberman, biträdande länsarkitekt Jan
Persson och biträdande länsantikvarie Carin Clareus. Ärendet har även handlagts i
samarbete med kommunekolog Eva Siljeholm, Norrköpings kommun.

Magnus Holgersson
Länsråd

Mikael Hagström
Byrådirektör
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Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Remissyttranden
4. Hur man överklagar, formulär 115

akten (naturreservatsdossier)
Sändlista
Egendomsnämnden, Linköpings stift +dk
Bo Franzén, Knivberga Gård, 605 99 Norrköping
Norrköpings kommun +dk

+dk

Kopia
Vägverket, Region SO
Skogsvårdsstyrelsen, Östra Götaland, Box 288, 593 24 Västervik
Skogsvårdsstyrelsen, Norrköpingsdistriktet, Tullhusgatan 14, 602 28 Norrköping
Naturskyddsföreningen i Norrköping, c/o Rolf Wedding, Enstigen 6, 605 96 Linköping

