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Enligt utsändningelista

Naturreservat på fastigheten Bjärka-Säby 1:1 i Vist, Linköpings kommun
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen ett område som på till beslutet
hörande karta markerats med grov heldragen linje för naturreservat. Från och med
den dag detta beslut vinner 1aga kraft upphäves länsstyrelsens beslut 1923-05-04 gällande
områdets fredande som naturminne enligt 1909 års lag
Benämning:

Säby Västerskog naturreservat

Reservatomrade:

Ett naturskogsområde ca 2 km SSO Bjärka-Säby järnvägsstation.

Kartor:

Ekonomisk karta och fastighetskarta 085 19
Topografisk karta 085 2
Geologisk karta SGU Ser Aa nr 141 Linköping

Fastighet:

Del av Bjärka-Säby 1:1

Areal:

11,9 ha

Ägare:

Oscar Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 Sturefors
Gunnar O S Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 Sturefors
Harald O I Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 Sturefors
Konrad O G Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 Sturefors

Beskrivning:

Säby Västerskog är ett naturskogs område med ett bestånd av
monumentala granar ooh tallar med en medelålder av ca 120 år.
Skogen är huvudsakligen frisk-mossrik ristyp. Dominerande
fältskitsarter är blåbär, ekorrbär, harsyra, ekbräken m fl

Syfte:

Syftet med reservatet är att i orört skick bibehålla en naturskog som
på grund av sin skönhet och märkliga beskaffenhet är av betydelse för
kännedomen om landets natur.
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A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkning i rätten att förfoga
över reservatområdet
Det är förbjudet
1. att uppföra byggnad eller annan anläggning
2. att anlägga väg
3. att spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt i någon form
4. att utföra fyllning
5. att framdraga ledning
6. att anordna upplag
7. att tillföra växtnäringsämnen
8. att använda bekämpningsmedel
9. att bedriva skogsbruk
10. att ändra florans eller faunans sammansättning genom att införa för området nya arter
11. att skada levande eller döda träd eller buskar
12. att göra upp eld
13. att framföra motordrivet fordon,
B. Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen angående förvaltande myndighets rätt att
vidtaga åtgärder för att tillgodose syftet med reservatet
Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktigas markägare och innehavare av särskild rätt till
marken att tala att följande åtgärder vidtages.
1. Upprättande av särskilt markerad vandringsled för att kanalisera allmänhetens vistelse i
området.

C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen gällande allmänheten
Det är förbjudet
1. att hacka, gräva eller på annat sätt skada markytan eller fast naturföremål
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2. att skada levande eller döda träd eller buskar
3. att plocka, gräva upp eller på annat sätt skada växter såsom örter, gräs, blommor, mossor
och lavar
4. att döda eller fånga skalbaggar och vedinsekter
5. att göra upp eld
6. att tälta.
Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under punkterna A och C meddelas
av länsstyrelsen i samband med vetenskapliga undersökningar av reservatområdets
mark, flora och fauna,
Länsstyrelsen erinrar om de förbud som allmänt gäller beträffande annans område, varvid
här må nämnas förbuden
dels enligt naturvårdslagen att skräpa ner utombus med glas, plast, papper, avfall eller annat,
dels enligt jaktlagen att olovligen jaga, fånga eller skada djur, bortföra ägg, ungar eller bon
dels ock enligt brottsbalken att olovligen av växande träd taga grenar, ris m m,
D. Föreskrifter enligt 7 § naturvårdskungörelsen om vård och förvaltning
1. Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i samråd med
markägarna.
2. Skogsvårdsstyrelsen skall i samråd med länsstyrelsen och markägarna markera lämpliga
promenadstigar genom området,
3. I överenskommelse med länsstyrelsen har markägarna lovat att hålla den enskilda vägen
från länsväg 687 mellan (Linköping)-Bjärka Säby-Bestorp-(Brokind) öppen för trafik även
med motordrivna fordon till och från naturreservatet. Överenskommelsen innebär inte
något krav på snöröjning utöver markägarnas eventuella behov och vidare får vägen vid
behov avstängas under tjällossningsperioden. Markägarna har vidare avgivit löfte att den
före detta upplagsplatsen invid den enskilda vägen får användas som parkeringsplats.

Underhåll exempelvis grusning av väg och parkeringsplats till följd av slitage utföres av
markägarna. Underhållet skall till del som vid varje särskilt tillfälle överenskommes mellan
skogsvårdsstyrelsen och markägarna, bekostas av anslaget för vård och förvaltning av
naturreservat.
4. I anslutning till parkeringaplatsen skall genom skogsvårdsstyrelsens försorg sopställ,
kartskiss ooh beskrivning över området uppsättas.
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5. Reservatet skall genom skogsvårdsstyreleens försorg utmärkas i enlighet med statens
naturvårdsverks anvisningar. Det ankommer vidare på skogsvårdsstyrelsen att svara för
renhållningen inom reservatet.
Besvär till jordbruksdepartementet enligt bilaga (formulär 8).
I detta ärende har samråd skett med biträdande länsjägmästaren Tore Tejle.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade deltagit länsrådet
Lars Rydberg, länsassessorn Lans Fernwall, biträdande länsarkitekten Gunnar Sjöstrand ooh
biträdande överlantmätaren Ragne Uhrberg.
Per Eckerberg
Landshövding

Arne Krigström
Byrådirektör

Bilaga
reservatkarta
Utsändningslista
Oscar Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 STUREFORS
Gunnar Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 STUREFORS
Harald Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 STUREFORS
Konrad Ekman, Bjärka-Säby, 590 54 STUREFORS
Kopia till
akten (naturreservaldossier)
statens naturvårdsverk, Fack, 171 20 SOLNA 1
statons planverk, Box 220 27, 104 22 STOCKHOLM 22
statens vägverk, Vägförvaltningen i Östergötlands län, Fack, 580 02 LINKÖPING 2
Linköpings kommun, Fack, 581 01 LINKÖPING 1
FBM Linköpings lantmäteridistrikt, Storgatan 14, 582 23 LINKÖPING
Svenska Naturskyddsföreningen, Riddargatan 9, 114 51 STOCKHOLM
Skogsvårdsstyrelsen, Box 440, 581 04 LINKÖPIG 1
Tore Tejle, Skogsvårdsstyrelsen, Box 440, 581 04 LINKÖPING
Länspolischefen
Linköpings polisdistrikt, Box 345, 581 03 LINKÖPING 1 2 ex
planenheten
lantmäterienheten
juridiska enheten
registret 2 ex
länskungörelse
tidningskungörelse
3 öex

