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Bildande av Sätravallens naturreservat i Vårdnäs socken, Linköpings kommun
Naturresurslagens grundläggande hushållningsbestämmelser (kap 2 § 6) anger att områden
som är av riksintresse för naturvården skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
naturmiljön. De aktuella områdena vid Sätravallen ingår som en del i riksintresse
Eklandskapet (NE 46).
Genom reservatsbildningen och upprättandet av skötselplan skyddas Sätravallens
lövskogar mot åtgärder som skulle kunna skada naturmiljön och därigenom har syftet med
hus-hållningsbestämmelserna i naturresurslagen uppnåtts.
I kommunens förslag till översiktsplan godtas länsstyrelsens avgränsning av riksintresset.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förordnar länsstyrelsen det område som avgränsats på
bifogad karta som naturreservat.
Uppgifter om reservatet
Reservatets namn: Sätravallens naturreservat
Kommun:

Linköping

Socken:

Vårdnäs

Fastighet:

Tutebo 1:3 och 1:6

Areal:

10 ha

Ägare:

Roland Hultman (Tutebo 1:6), Torsten Sjöö (Tutebo 1:3)

Lägesbeskrivning: Reservatet består av ett område (enligt bif. karta), som är beläget S. om
Sätravallens friluftsgård i Vårdnäs sn ca 2 mil SO om Linköping.
Kartblad:

Ekonomiska kartorna och fastighetskartorna; 08509.
Topografiska kartan: 8F Linköping SO)

Gräns:

Innerkanten av den grova heldragna linjen på bifogad karta.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Postgiro

581 86 LINKÖPING

Östgötagatan 3

013-19 60 00

013-10 13 81

3 51 75-9
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Naturvårdsförvaltare: Länsstyrelsen i Östergötlands län.
Beskrivning av området
Sätravallens naturreservat är utpekat som riksintresse för naturvården (NE 46 Eklandskapet
kring Stora Rängen och Järnlunden). Området är ca 10 ha stort och utgörs av äldre lövskog
med inslag av barrskogspartier och före detta igenväxande hagmark.
Grund för beslutet
Sätravallens naturreservat utgörs av äldre lövskog med inslag av äldre barrskog och
igenväxande hagmark. Området har höga naturvärden med avseende på kärlväxter.Troligen
är dock kryptogamfloran och insektfaunan av ännu högre värde. Sätravallen utgör en viktig
del av det stora ekdominerade odlingslandskapet som benämnes eklandskapet. Området
har också ett stort värde för det rörliga friluftslivet i anslutning till Sätravallens friluftsgård.
Området bör särskilt skyddas på grund av dess biologiska värden och dess värden för det
rörliga friluftslivet.
Tidigare markanvändning
Delar av området har tidigare använts som åker, betesmark och troligen också slåttermark.
I SO delen av området, vid bäcken, finns spår av en kvarn, en såg och en torpruin.
Torpruinen benämns lokalt "Slottet".
Ändamålet med reservatet
Grundsyftet med reservatet är att bevara naturskogar med innehåll av alla de komponenter
som är viktiga för överlevnaden av hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter. Syftet med
skötselåtgärderna är att förbättra livsbetingelserna för dessa arter och andra för naturskogen
karaktäristiska arter.
Reservatföreskrifter
För att trygga ändamålet med reservatet förordnar länsstyrelsen med stöd av
8-10 § naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen att följande föreskrifter ska gälla för området.

A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i
markägarens eller annan sakägares rätt att förfoga över reservatsområdet.
Utöver förbud och föreskrifter i andra lagar och författningar är det förbjudet
att
1

uppföra byggnad eller annan anläggning;

2

anlägga eller bredda väg;

3

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

4

dika, dränera eller dämma,

5

anordna upplag;

6

dra fram luft- eller markledning;
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7

uppföra mast eller antenn;

8

avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan skogsbruksåtgärd.
Undantaget är skötselområde 4, där avverkning av allt utom lövträd och äldre
barrträd för utföras. Naturvårdsförvaltaren kan dock utföra eller låta utföra, vissa
naturvårdsröjningar i enlighet med fastställd skötselplan.

9

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

10

gräva upp eller plocka kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar;

11

samla insekter, snäckor och andra ryggradslösa djur;

12

tillföra växtnäringsämnen, kalk eller vägsalt;

13

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel;

14

upplåta mark för camping eller husvagnsuppställning;

15

plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning

Förbuden enligt ovan skall inte utgöra hinder att utnyttja och underhålla befintliga
strövstigar och motionsslingor, inom eller i anslutning till reservatet.

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltande myndighets
rätt att vidta åtgärder för att tillgodose ändamålet med reservatet.
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av
skild rätt till marken att tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet;
1

Skötsel av området innefattande erfordliga röjnings-, gallrings- eller
avverkningsåtgärder samt att vissa områden kan upplåtas för bete eller slåtter;

2

Uppförande och underhåll av vissa anordningar för allmänhetens
utnyttjande av området i enlighet med skötselplanen, punkt 2.2.2;

3

Utmärkning av reservatet i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar;

4

Att vägar som har direkt anslutning till reservatet får användas av
reservatsförvaltarens personal för tillsyn av reservatet.

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta
inom reservatet.
Utöver förbud och föreskrifter i andra lagar och författningar är det förbjudet
att
1

hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål;

2

gräva upp eller plocka, kärlväxter, mossor, lavar eller vedsvampar;

3

4
samla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur;

4

göra upp eld;

5

köra motordrivet fordon;

6

parkera annat än på iordningställd P-plats;

7

uppställa husvagn

Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under A och C
meddelas av länsstyrelsen i samband med vetenskapliga undersökningar av
reservatets flora, fauna och geologi.

D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning.

1

Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen meddelar Länsstyrelsen härmed
föreskrifter för naturvårdsförvaltningen av Sätravallens naturreservat genom att
fastställa bifogad skötselplan.
Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning dock kan en omprövning ske om särskilt
behov uppstår. Sådant behov skall anmälas av naturvårdsförvaltaren. Naturvårdsförvaltaren skall även göra en översyn vart tionde år. Skötselplanen för Sätravallens
naturreservat har upprättats av Länsstyrelsen. Skötselplanen har remitterats till
markägaren, Naturvårdsverket, Linköpings kommun, Skogsvårdsstyrelsen och
Naturskyddsföreningen i Linköping.

2

Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.

3

Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av Länsstyrelsen.

Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 114, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende , i vilket Länsstyrelsen i plenum
fattat beslut, har förutom föredraganden deltagit; länsassessor Jan Kaller, bitr.
länsantikvarien Carin Claréus miljövårdsdirektören Jan Hällgren och avdelningsdirektören
Sverker Kärrsgård. I styrelsens beslut deltog landshövdingens ställföreträdare länsrådet
Magnus Holgersson och ledamöterna Lars Wallin, Lars-Erik Johnsson, Hugo Andersson,
Lena Micko, Gunnar Asserhed, samt suppleanterna Britt Olauson, Carl-Gustaf Mörner,
Birgitta Johansson, Gun Axelsson, Sven-Åke Lundh, Jörgen Oskarsson, Margareta
Borggren och Sven E Andersson.

Magnus Holgersson
Länsråd
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Kjell Antonsson
Byrådirektör

Bilagor
1.
2.
3.
4.

Reservatskarta
Skötselplan
Karta över skötselområden
Hur man överklagar

akten (naturreservatdossier)
Enl. utsändningslista:
Roland Hultman, Kvänslöv, 341 94 LJUNGBY
Torsten Sjöö, Sätra storgård, 590 54 STUREFORS
Kopia till
Naturvårdsverket
Linköpings kommun
Naturskyddsföreningen i Linköping
FBM i Linköpings lantmäteridistrikt
Skogsvårdsstyrelsen
Lantmäterimyndigheten Östergötlands län
länets författningssamling
tidningskungörelse
verksledningens kansli, kulturmiljöenheten, planenheten och objektsregistret

