:6

LÄNSSTYRELSEN
Göteborgs och Bohus län
Planeringsavdelningen

BESLUT
1974-11-11

11.121-3487-74

Kommunstyrelsen i Munkedals kommun

Förklarande av del av fastigheten Gunnarsbo 1:4 i Krokstads socken,
Munkedals kommun som naturreservat
I en till länsstyrelsen 1971-04-23 inkommen ansökan har ägaren till fastigheten Gunnarsbo
1:4 i Krokstads socken, Munkedals kommun anhållit om tillstånd att på fastigheten få bedriva
grustäkt.
Inom länsstyrelsens naturvårdsenhet har i ärendet 1971-12-13 upprättats en promemoria. Av
promemorian framgår att den planerade täkten är belägen inom område för vilket gäller
förordnande jämlikt 19 § naturvårdslagen till skydd för landskapsbilden. Med hänvisning till
områdets landskapliga skönhetsvärden och dess vetenskapliga värden, särskilt ur geologisk
synpunkt avstyrkes i promemorian att tillstånd lämnas till den planerade täkten.
Professorn i geologi vid Chalmers Tekniska Högskola K Gösta Eriksson anför om områdets
värden i utlåtande 1972-01-25 bl a följande: “Med hänsynstagande till avlagringens väsentliga
betydelse för landskapsbilden i Örekilsälvens dalgång, till dess pastorala skönhet i sig, till att
den är en relativt obetydlig ackumulation i ett tämligen rikt grusdistrikt och sist men inte
minst till den roll avlagringen spelar som geologiskt studieobjekt och del av Örekilsälvens
pregnanta morfologi och totalbild vill jag på det bestämdaste föreslå Länsstyrelsen att avslå
framställd begäran om grustäkt inom ovannämnda fastighet”.
Berörde fastighetsägare har vid förhandlingar med länsstyrelsen framställt specificerade krav
på ersättning för den händelse han inte erhöll tillstånd för den planerade täktverksamheten.
Statens naturvårdsverk har i yttrande 1974-02-26 i likhet med länsstyrelsen avstyrkt att
täkttillstånd beviljades och funnit den begärda ersättningen skälig under förutsättning att
fastighetsägaren godkänner att länsstyrelsen förordnar om naturreservat i önskvärd
omfattning.
Länsstyrelsen har härefter 1974-07-10 träffat överenskommelse med fastighetsägaren
angående reservatets omfattning, de före skrifter som skall gälla för reservatet samt den
intrångsersättning som skall utgå i anledning av reservatbildningen.
Naturvårdsverket har i yttrande 1974-07-23 godkänt ingången överenskommelse.
Munkedals kommun har vid sammanträde 1974-09-17 tillstyrkt en reservatbildning.
Med hänvisning till redovisade naturvärden och vad i övrigt ovan anförts förordnar
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länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen del av fastigheten Gunnarsbo 1:4 med
tillhörande vattenområde i Krokstads socken, Munkedals kommun i den utsträckning som
framgår av bilagda karta (Bil A) som naturreservat.
Med stöd av 8 och 9 §§ naturvårdslagen samt 7 § naturvårdskungörelsen beslutar
länsstyrelsen att de föreskrifter som upptagits i närslutna bilaga (Bil B) skall gälla för
reservatet.
Talan mot detta beslut föres genom besvär hos Konungen, besvärsskrivelsen skall tillställas
jordbruksdepartementet, Fack, 103 20 Stockholm 16, och skall ha inkommit dit inom tre
veckor från den dag klaganden fått del av beslutet.
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I styrelsens sammanträde deltog
landshövdingen samt ledamöterna Gösta Andersson, Olof Larsson, Åke Linder, Bertil
Thorburn, Erik Johannesson, Kjell A Mattsson och Gunnar Gustafsson samt tjänstgörande
suppleanterna John Johansson och Rune Thorén.
I den slutliga handläggningen deltog även länsrådet John Hägglund, t f förste länsassessorn
Carl-Otto Lindberg, t f naturvårdsdirektören Anders Thorslund, länsarkitekten Frans
Scherman, överlantmätaren Sven Bergentz samt byrådirektören Carl-Axel Jansson,
föredragande.

Erik Huss
Carl-Axel Jansson
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Reservatföreskrifter
för naturreservat omfattande grusavlagring vid Örekilsälven på fastigheten Gunnarsbo 1:4 1
Krokstads socken, Munkedals kommun.
A

Inskränkningar i rätten att förfoga över fastighet

Det är förbjudet
1

att uppföra nybyggnad annat än för att ersätta eller i den utsträckning som erfordras för
jordbrukets eller skogsbrukets behov komplettera fastighetens nuvarande
byggnadsbestånd,

2

att bedriva täkt av sten, grus, sand, skalgrus och matjord,

3

att anordna upplag annat än i omedelbar anslutning till gårdsbyggnaderna eller utföra
schaktning, fyllning eller tippning,

4

att så eller plantera barrträd annat än på nu barrträdsbevuxen mark

5

att utan länsstyrelsens tillstånd framdra nya vägar,

6

att utan länsstyrelsens tillstånd framdra luftledningar, vilka erfordrar resande av mer
än en stolpe,

7

att i kommersiellt hänseende utnyttja marken för annat än jordbruk eller därmed
jämförligt ändamål.

B

Föreskrifter rörande vård och förvaltning

1

Området skall vårdas och förvaltas av markägaren i samråd med länsstyrelsen.

2

Förvaltaren skall äga rätt att genom lämpliga hävdåtgärder trygga öppethållande av
marken, då i förekommande fall markägare eller arrendator själv ej önskar
vidmakthålla sådana brukningsformer.
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