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Bildande av Vidingsjöskogens naturreservat i
Linköpings kommun
Kommunens beslut
Linköpings kommun förklarar med stöd av 7 kap § 4 miljöbalken det område som avgränsats på bifogad karta, bilaga 1, som naturreservat med föreskrifter och skötselplan
enligt nedan.
Naturreservatets namn ska vara Vidingsjöskogen.

Syfte
Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald; vårda och bevara värdefulla
naturmiljöer; skydda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter samt tillgodose behov
av områden för friluftslivet.
Det övergripande målet med reservatets skötsel är att bevara och utveckla områdets biologiska
kvaliteter med dess kärr, sumpskogar och gammelskogar. Skogarna ska ha naturskogskaraktär,
vara olikåldriga, flerskiktade och innehålla rikligt med död ved och grova träd samt hysa områden
med hög markfuktighet. Resterna av odlingslandskapet ska bevaras synligt och lövrikt. Reservatet
skall vara en värdefull tillgång för allmänhetens rekreation, naturupplevelser och naturstudier.

Syftena ska nås genom att stora delar av skogen lämnas för fri utveckling medan andra
delar gallras från gran för att tall och lövträd ska finnas i den framtida naturskogen. Ett
antal träd ska aktivt dödas. Odlingslandskapet ska skötas med hjälp av bete och gynnande
av lövträd och andra kulturspår. Stigar och spår ska hållas framkomliga och information
ska ges om reservatets värden.

Föreskrifter
Med stöd av 7 kapitlet 5 § miljöbalken, om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden inom reservatet, är det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:
1

uppföra helt ny byggnad eller annan anläggning;

2

anlägga väg; parkeringsplats, led, bro, spång utöver vad som anges i
fastställd skötselplan;

3

bedriva täkt eller utföra annan åtgärd som förändrar områdets topografi
eller landskapets allmänna karaktär, yt- eller dräneringsförhållanden;
Föreskriften gäller ej de åtgärder som föreslås, eller föreslås
undersökas, i fastställd skötselplan;

4

borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa;

5

anordna upplag annat än tillfälligt i samband med reservatets skötsel;

6

dra fram luft- eller markledning;

7

avverka annat än enligt anvisningar i fastställd skötselplan;

8

plantera eller så träd, buskar eller andra växter;

9

ta bort dött träd eller vindfälle, utöver vad som anges i fastställd
skötselplan;

10 använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller gödsla, på
skogsmark
11 gräva upp eller på annat sätt avlägsna växter för försäljning;
12 upplåta plats för camping eller andra friluftsaktiviteter;
13 jaga;
14 uppföra mast eller antenn;
15 anlägga motorbana eller skjutbana;
16 dika, omdika eller dikesrensa;
17 släppa ut avloppsvatten;
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd av 7 kapitlet 6 § miljöbalken
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten att tåla att följande åtgärder vitas inom
reservatet.
1

röjning, gallring och dödande av träd enligt anvisningar i fastställd
skötselplan;

2

anordningar för utmärkning av reservatet;

3

markering och underhåll av stigar enligt fastställd skötselplan;

4

iordningställande av informationstavlor och vägvisare enligt
fastställd skötselplan;

5
anläggande av ev fasta provytor, profiler eller andra anordningar
för att vid enstaka eller återkommande tillfällen dokumentera
biologiska värden;
Med stöd av 7 kapitlet 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas inom reservatet, är
det utöver vad som annars gäller inte tillåtet att:

1

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

2

gräva upp växter eller plocka växter för försäljning;

3

skada eller plocka svampar som växer på levande eller dödad träd;

4

samla in insekter, spindlar, snäckor, maskar, grodor, salamandrar och
andra djur annat än för tillfällig demonstration av djuren i fält;

5

störa djurlivet genom exempelvis närgången fotografering av fågelbo,
lya, gryt eller motsvarande; klättra i boträd;

6

gräva, hacka eller på annat sätt skada markytan eller fast natur- eller
kulturföremål;

7

göra upp eld;

8

framföra motordrivet fordon;

9

cykla annat än på grusvägen mellan Haninge och Brukshundsklubben;

10 rida, annat än på grusvägen mellan Haninge och Brukshundsklubben;
11 tälta eller ställa upp husvagn eller husbil;
12 på störande sätt utnyttja radio, grammofon; bandspelare, CD el dyl;
13 anlägga nya tränings- eller tävlingsbanor, för bruk under
längre tid än en månad, utan tillstånd från reservatsförvaltaren;
14 anordna tävlingar eller träningstävlingar för fler än hundra personer, utan
tillstånd från reservatsförvaltaren;
15 anordna skyttetävling, motortävling, cykeltävling eller ridtävling
eller träning därför. Ej heller är det tillåtet att anordna kommersiella arrangemang av
friluftskaraktär, utan tillstånd från reservatsförvaltaren.

Skötselplan
Med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd (SFS1998:1252) enligt miljöbalken
fastställer kommunfullmäktige de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet
hörande skötselplanen, bilaga 2. Fastställelsen gäller dock inte den ekonomiska utredningen i skötselplanens bilaga18.
Naturvårdsförvaltare för naturreservatet skall vara Linköpings kommun, Tekniska
nämnden.

Grund för beslutet

Grund för beslutet är områdets innehåll av nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden vilka hyser flera värdefulla och rödlistade arter och signalarter, framför allt
mossor, lavar och svampar.
Skogen har förutsättningar att utvecklas till en biologiskt rik gammelskog med naturskogskaraktär. Genom naturvårdsåtgärder, som dödande av träd och ev höjande av
grundvattennivåer kan värdet öka ytterligare. Klibbalkärren och sumpskogarna har redan i
dag höga naturvärden vilka kan utvecklas ytterligare genom att de lämnas för fri
utveckling.
Området har i dag ett stort värde för friluftslivet, dels i form av motionsverksamhet, dels i
egenskap av utflyktsområde.
Området har, genom sitt läge, sitt vetenskapliga värde samt inte minst p g a de varierande
skogsmiljöerna, med olika skötsel inom reservatet och utanför reservatet, nära en stor
tätort, speciella förutsättningar att kunna utnyttjas för undervisningsändamål, såväl för barn
som vuxna.
Området har av länsstyrelsen, år 2001, föreslagits som Natura 2000-område.

Ärendets handläggning
Marken ägs sedan 1970-talet av Linköpings kommun. Under 1995 inventerades all
kommunal skogsmark av skogsvårdsstyrelsen med syftet att finna nyckelbiotoper och
andra områden med naturvärden. I det område som nu föreslås som reservat påträffades
en stor mängd sådana områden.
Kommunfullmäktige har sedan 1997 haft ett inriktningsmål för natur att kommunen ska
inrätta nya naturreservat med det främsta syftet att skydda rödlistade arter. Tekniska
nämnden beslutade 1998-05-27 att inventering och avgränsning av reservatet samt
upprättande av skötselplan och beslutshandlingar skulle upprättas för att sedan kunna
skickas på remiss.
En grundläggande inventering av hela områdets skogliga tillstånd och värden gjordes
under 1998. Skötselplanen har tagits fram av Stadsbyggnadsgruppen, Linköpings
kommun.
Samråd har skett med representanter för föreningar som har aktiviteter i området under
hösten 2000, bl a på ett särskilt möte i Vidingsjö motionscentrum.
Samråd har skett med länsstyrelsen i Östergötland under januari 2001.

Remissyttranden
Förslagen till beslut, föreskrifter och skötselplan har remitterats till ägare av grannfastigheter, arrendatorer, berörda föreningar och organisationer, nämnder, myndigheter m fl.
Länsstyrelsen i Östergötland, Linköpings Universitet Institutionen för fysik och mätteknik,
Kultur- och fritidsnämnden, Naturskyddsföreningen i Linköping, Linköpings Svampklubb
och Boletus samt Friluftsfrämjandet i Linköping har yttrat sig över föreslagen.

Remissinstansernas synpunkter och kommunens ställningstagande redovisas i bilaga 3.

Hänvisning för överklagande
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen, se bilaga 4.
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