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Bildande av naturreservatet Ekebergs lövskog, Ödeshögs kommun
Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7§ naturvårdslagen (1964:822, omtryckt 1991:641) förklarar
Länsstyrelsen det område som snedstreckats på bifogad karta (bilaga 1), som
naturreservat. Vägområde för länsväg 509 ingår dock inte i reservatet. Reservatets
namn skall vara Ekebergs lövskog.
Ändamålet med reservatet
Ändamålet med reservatet är att bevara och utveckla lövnaturskogen med innehåll
av alla de komponenter som är viktiga för överlevnaden av hotade, sällsynta och
hänsynskrävande arter.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar Länsstyrelsen med stöd av
8-10 §§ naturvårdslagen samt 9-10 §§ naturvårdsförordningen (1976:484, ändrad
1991:1165) att nedan angivna föreskrifter samt vård och
förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande naturreservatet.
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i markägares
och annan sakägares rätt att förfoga över fastigheten inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla:
1. att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra annan
mekanisk markbearbetning;
2. att uppföra byggnad eller annan anläggning;
3. att anlägga väg, campingplats eller uppställningsplats för fordon;
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4. att anordna upplag;
5. att anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling;
6. att ändra floran eller faunans sammansättning genom införande av för området
nya arter;
7. att gräva upp växter;
8. att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel;
9. att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel;
10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen;
11. att avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan
skogsbruksåtgärd. Naturvårdsförvaltaren kan dock utföra eller låta utföra vissa
natuvårdsröjningar i enlighet med fastställd skötselplan;
12. att utanför anvisade vägar och parkeringsplatser framföra fordon med annat
ändamål än för reservatets skötsel eller efter dispens från Länsstyrelsen;
13. att uppföra mast, vindkraftverk, eller att uppföra luft- eller markledning.

B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att
tåla intrång
-----------------------------------------------------------------------------------------------Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av
särskild rätt till marken att tåla att följande åtgärder vidtas inom reservatet.
1. utmärkning av och upplysning om reservatet;
2. skötsel i enlighet med fastställd skötselplan.

C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att
iaktta inom reservatet.
-----------------------------------------------------------------------------------------------Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet:
1. att köra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och
parkeringsplatser;
2. att tälta eller ställa upp husvagn;
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur;
4. att bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och
buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom
ris, örter, mossor eller lavar;
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5. att på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare, musikinstrument eller
dylikt;
6. att störa djurlivet genom att klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur;
7. att förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra,
spränga, gräva, rista eller måla;
8. att göra upp eld;
9. att anordna tävlingar eller bedriva lägerverksamhet.
Dessutom är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:
10. utföra sådan vetenskaplig undersökning som kan leda till skada eller annan
negativ påverkan på växt- eller djurlivet.

D Bestämmelser enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning
-----------------------------------------------------------------------------------------------1. Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen meddelar Länsstyrelsen härmed
föreskrifter för naturvårdsförvaltningen för naturreservatet Ekebergs lövskog
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 Ekebergs lövskog har upprättats av Länsstyrelsen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
3. Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen Östergötland.

Grund för beslutet
Ekebergs lövskog är en kuperad före detta löväng som nu domineras av äldre
lövskog av framförallt asp, lind och ek och som har en relativt hög andel död ved.
Området har mycket höga naturvärden särskilt med avseende på fågellivet och
den lägre floran och faunan. I området finns flera rödlistade arter som är beroende
av lång trädkontinuitet. En stor del av området är av Skogsvårdsstyrelsen klassad
som nyckelbiotop. Området bör särskilt skyddas på grund av dess höga biologiska
värden.

Beslutets överensstämmelse med naturresurslagen
Länsstyrelsen har, i enlighet med 2 och 3 kap i NRL, prövat om bildandet av
naturreservatet Ekebergs lövskog är förenligt med gällande översiktsplan. Enligt
översiktsplanen är ett objekt i reservatet angivet som skjutbana. Denna har dock
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inte varit i bruk sedan 50 år och kommunen har efter samråd i denna fråga
tillstyrkt bildande av reservatet. Länsstyrelsen har i övrigt funnit att beslutet är
förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av markområdet.
Ärendets beredning
Vid Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 1993 framkom att området
har mycket höga naturvärden särskilt med avseende på den lägre floran och
faunan. En avverkningsanmälan på del av området inkom 1995.
Skogsvårdsstyrelsen önskade då Länsstyrelsens bedöming av naturvärdena och
möjlighet till reservatsbildning för att skydda skogen. Länsstyrelsen fann det
angeläget att området får ett varaktigt och lagligt skydd varför frågan om bildande
av naturreservat togs upp med markägarna 1995.
Värderingar av det intrång som förslaget till beslut innebar genomfördes av
Svensk fastighetsvärdering AB på uppdrag av Länsstyrelsen och i samråd med
markägarna. Länsstyrelsen har med stöd av 29 § naturvårdsförordningen träffat
uppgörelser om intrångsersättning med berörda sakägare. Naturvårdsverket har
ställt erfoderligt belopp till förfogande för intrångsersättning. Förslag till beslut
har remmitterats till Naturvårdsverket, Ödeshögs kommun och Ödeshögs
Naturskyddsförening. Efter remissförfarandet har ett ca 6 ha stort område efter
förhandlingar och avtal med markärgaren lagts till det tidigare avgränsade
området. Härom har även kommunen yttrat sig.
Remissyttranden
Yttrande har inkommit från Naturvårdsverket och Ödeshögs kommun.
Naturvårdsverket tillstyrker förslag till beslut och skötselplan. Ödeshögs kommun
har inget att erinra mot reservatets bildande under förutsättning att
uppsamlingskärl för avfall anordas vid planerad p-plats och att dessa kontinuerligt
töms. Länsstyrelsen gör dock den bedömningen att detta i nuläget inte är
nödvändigt med hänsyn till den besöksfrekvens och besökarkategori som kan
förväntas. Sådan anordning finns normalt inte i reservat av den typ och belägenhet
som Ekebergs lövskog representerar.
Uppgifter om reservatet
Benämning:

Ekebergs lövskog

Objektnummer:
Skyddsform:

Naturreservat

Beslutsdatum:

1998-12-04

Kommun:

Ödeshög

Socken:

Trehörna

Läge:

Ca 1 km nordost om Trehörna

Kartor:

Topografisk karta: 7F NV och 08E SO
Ekonomiska kartor: 074 98 och 084 08
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Gräns:

Snedstreckat område på bifogad karta, bilaga 1

Koordinater:

64 49 78

Areal:

33 ha

Fastigheter:

Lilla Sandkulla 1:5 ( 22 ha)
Ekeberg 1:3 (ca 11 ha)

Ägare:

Lilla Sandkulla 1:5
Gösta Andersson
Lilla Sandkulla
573 99 TRANÅS

14 44 58

Ekeberg 1:3
Mikael Ahlm
Parkgatan 5
582 46 LINKÖPING

Sören Ahlm
Övre vägen 19
605 98 NORRKÖPING

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen Östergötland

Naturtyper:

Lövdominerad skog: 27,5 ha
Plantering/ungt löv: 3,5 ha
Impediment: 1,8 ha
Betesmark: 0,2 ha

Beskrivning av området
Ekebergs lövskog är en föredetta löväng som nu domineras av äldre lövskog av
framförallt asp, ek och björk med riklig förekomst av döda och döende träd. Delar
av området har också utnyttjats som betesmark.
Fältskiktet har typisk lundkaraktär med en värdefull kärlväxtflora med riklig
förekomst av blåsippor och inslag av svart trolldruva, underviol och vårärt.
Kryptogamfloran är mycket rik och flera rödlistade arter och signalarter finns i
området. Ekebergs lövskog är också av stort entomologiskt värde.
För fåglarna är den rika tillgången på föda och bohål viktig och det finns gott om
bohål och hack efter födosök i de äldre träden. Karaktärsarter bland häckfåglarna i
lövskogen är t ex nötväcka, grönsångare, svartvit flugsnappare och grå
flugsnappare. Andra regelbundna häckfåglar är mindre hackspett, större hackspett,
gröngöling, spillkråka, stenknäck och stjärtmes. Hittills har 12 rödlistade arter
påträffats i området, varav tre fåglar, tre insekter, tre lavar och tre svampar.

-------------------------------------------------------------------------------------Beslutet gäller från den dag den vunnit laga kraft.
Hur man överklagar, se bilaga (formulär 115, Miljödepartementet).
I den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket Länsstyrelsen i plenum
fattat beslut, har förutom föredraganden deltagit länsrådet Magnus Holgersson,
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avdelningsdirektören Sverker Kärrsgård, länsassessorn Jan Kaller,
samhällsbyggnadsdirektören Leif Jonsson och biträdande länsantikvarien Carin
Claréus. I styrelsens beslut deltog landshövdingen och ledamöterna Lars Olof
Torfgård, Lars-Erik Johnsson, Hugo Andersson, Kristina Bengtsson, och Gunnar
Asserhed samt suppleanterna Jörgen Oskarsson, Gun Axelsson, Anna Stråkander
Ahlesten, Sven-Åke Lundh, Carl-Gustaf Mörner, Ulf Lindh, Margareta Borggren
och Sven E Andersson.

Björn Eriksson
Landshövding

Lars Gezelius
Byrådirektör
Bilagor
1. Beslutskarta
2. Skötselplan
3. Formulär 115
Akten (naturreservatsdossier)
Kopia till
Naturvårdsverket
Ödeshögs kommun
Skogsvårdsstyrelsen, Mjölby
Naturskyddsföreningen i Ödeshög, c/o Inga-Sara Prinzencreutz, Rök Färgestad 1,
599 94 ÖDESHÖG
Lantmäterimyndigheten, fastighetsbildning, Box 476, 581 05 Linköping
Lantmäterimyndigheten, landskaps- och fastighetsinformation, Box 476,
581 05 Linköping
Vägverket
Verksledningens kansli
Kulturmiljöenheten
Planenheten
Reservatsförvaltaren, Dan Nilsson
Länets författningssamling
Objektsregistret
Tidningskungörelse

