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Naturreservatets namn: Trilleholme-Flatö Domänreservat
Kommun:

Lidköping

Socken:

Otterstad

Fastigheter:

Del av Läckö 1:7

Läge:

Ca 5 km N om Otterstad kyrka.

Kartor:

Topografiska kartan 9C Mellerud SO
Ekonomiska kartan 09229, 9C2j

Gränser:

Reservatets gräns utgörs av innerkanterna av de
punktstreckade linjerna på bifogad karta.
Bilaga 1.

Areal:

5,5 ha därav:
Trilleholme
Del av Flatö

2,6 ha
2,9 ha

Naturvårdsförvaltare:

Länsstyrelsen

Markägare:

Statens Fastighetsverk

NATURFÖRHÅLLANDEN
Trilleholme Flatö domänreservat utgörs av två mindre holmar, Trilleholme och del av Flatö.
Den norra delen av Flatö ingår ej i reservatet. Holmarna ligger inom ett område med mycket
högt naturvärde och ingår i Kållands skärgårdars naturvårdsområde. Dessutom ingår Flatö i ett
skärgårdsområde av riksintresse för kulturminnesvården. Öarna är långsmala i nordostlig riktning. Båda öarna har mycket berg i dagen och klippstränder, både branta och platta. Flerstädes
finns låg vegetation ut till vattenbrynet. Vid de södra stränderna förekommer större vasspartier. Det inre av öarna är täckta av ett tunt jordlager, men även mindre områden med djupare
jordlager förekommer.

Öarna är huvudsakligen bevuxna med gammal tallskog av varierande slutenhet. Skogen är
orörd. Mesta tallen är låg och långsamväxande p g a sitt utsatta läge. Ett stort antal knotiga
och flerstammiga träd förekommer, en del av dem grova. Flera omkullfallna träd i olika förmultningsstadier finns i området liksom en del döda träd. Fältskiktet är artfattigt men representativt för mager tallskog.
I det inre av Flatö finns ett mindre område med björksumpskog. Ett stort antal enbuskar finns
på ön, varav en del döda. Några rakstammiga och högväxta tallar förekommer i djupare jordlager. I övrigt täcks öarna av mager tallskog. Mindre område med renlav finns i söder.
Holmarna ingår i ett område som är attraktivt för båtburet friluftsliv.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Området avsattes 1952-04-01 som domänreservat. I samband med Domänverkets bolagisering
1992 gjorde Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket en bedömning av vilka domänreservat i länet som har sådana särskilda naturvärden att de bör ges ett långsiktigt skydd som
naturreservat. Trilleholme Flatö domänreservat hörde till de områden som Länsstyrelsen valde ut.
Naturvårdsverket och AssiDomän AB slöt 1995 ett avtal om naturreservatsbildning för ett
antal särskilt värdefulla domänreservat i hela landet. Trilleholme Flatö domänreservat är ett av
de områden som omfattas av avtalet. Enligt avtalet har inga gränsrevideringar aktualiserats.
Förslag till beslut och skötselplan har utarbetats av Länsstyrelsen i enlighet med villkoren i
avtalet mellan Naturvårdsverket och AssiDomän AB. Samråd har därvid skett med företrädare
för AssiDomän Skog & Trä AB. AssiDomän är förvaltare av fastigheten Läckö 1:7. Enligt
samråd med Statens Fastighetsverk är något godkännande av reservatsbildningen från Statens
Fastighetsverks sida ej behövligt. Förslaget har remitterats till AssiDomän Skog & Trä AB,
Naturvårdsverket, Skogsvårdsstyrelsen, Skaraborgs Läns Naturskyddsförening och Lidköpings kommun. Skogsvårdsstyrelsen har framfört synpunkter bl a beträffande torr ved och
döda träd. Synpunkterna har ej föranlett någon ändring. I övrigt har inga synpunkter framförts.

GRUND FÖR BESLUT:
Naturvärden:
Trilleholme och Flatö domänreservat utgör en del av ett attraktivt skärgårdsområde. Holmarna
ligger i ett naturskönt område med tilltalande landskapsbild och mycket högt naturvärde. Reservatet ingår i ett område av riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Dessutom ingår
Flatö i ett skärgårdsområde av riksintresse för kulturminnesvård. Äldre, orörd tallskog dominerar området, där träden är vindpinade och ofta knotiga.
Syfte:
Att för framtiden bevara en del av ett skärgårdsområde med vindpinad och orörd tallskog, där
skogen ska fritt utvecklas mot urskogskaraktär. Varje form av ingrepp i området strider mot
syftet med reservatsbildningen. Området bör särskilt skyddas på grund av dess skogliga kontinuitet, tilltalande landskapsbild och för att skapa en god livsmiljö för växt- och djurliv bero-

ende av orörd tallskog i skärgårdsmiljö. Holmarna ska på naturens villkor kunna utnyttjas för
naturstudier och som utflyktsmål.
Bedömning:
De höga naturvärdena gör att ett långsiktigt skydd av området är angeläget. Med hänsyn till
reservatets värden och syften kommer markanvändningen att försvåras avsevärt. Därför erfordras reservatsförordnande. Förordnandet är förenligt med naturresurslagen och översiktsplanen för Lidköpings kommun.
Föreskrifterna är anpassade till reservatets syften och värden. De är främst avsedda att begränsa skador på mark samt på växt- och djurliv knutet till orörd skog i skärgårdsmiljö.
BESLUT
Med stöd av 7 § naturvårdslagen (SFS 1964:822, omtryckt 1991:641) förklarar Länsstyrelsen
Trilleholm Flatön domänreservat som naturreservat. Området avgränsas med innerkanterna av
de kraftigt punktstreckade linjerna på bifogad karta, bilaga 1.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
För att trygga ändamålet med reservatet 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 för reservatet.
A. FÖRESKRIFTER ENLIGT 8 § NATURVÅRDSLAGEN OM INSKRÄNKNINGAR
I RÄTTEN ATT FÖRFOGA ÖVER RESERVATSOMRÅDET
Utöver förbud och föreskrifter i andra lagar och författningar är det förbjudet att
-

anlägga hamn eller brygga eller liknande anläggning.

-

uppföra byggnad eller därmed jämförbar anläggning.

-

uppföra mast, torn eller liknande anläggningar.

-

anlägga mark- eller luftledning.

-

anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförbar anordning.

-

anlägga väg, led eller spång.

-

anordna upplag.

-

borra, spränga, schakta, gräva eller bedriva täkt av något slag.

-

utföra fyllning eller tippning.

-

utföra dikning, dämning, rensning eller annan åtgärd som påverkar områdets hydrologiska förhållanden.

-

avverka, gallra, röja eller utföra skogsvårdande åtgärd.

-

ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle.

-

framföra motordrivet fordon.

-

använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller gödselmedel.

-

kalka mark.

-

inplantera djur- eller växtarter.

Meddelade föreskrifter utgör inte hinder för åtgärder enligt skötselplan fastställd av Länsstyrelsen.
B.

FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSLAGEN OM SKYLDIGHET ATT
TÅLA VISST INTRÅNG

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att de anordningar utförs
och de åtgärder vidtas inom reservatet som framgår av till detta beslut fogad skötselplan, samt
tåla intrång genom det rörliga friluftslivet.
C.

FÖRESKRIFTER ENLIGT 10 § NATURVÅRDSLAGEN
ALLMÄNHETEN HAR ATT IAKTTA INOM RESERVATET

OM

VAD

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
-

göra upp eld.

-

förtöja båt mer än två dygn i följd på samma plats.

-

tälta på samma plats mer än två dygn i följd.

-

anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförbar anordning.

-

medföra ej kopplad hund.

-

på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller
dylikt.

-

gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar.

Att olovligen bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada stående träd och buskar är enligt 12
kap 2 st brottsbalken straffbart.
Enligt allemansrätten får man bl a tälta eller förtöja båt ett dygn utom vid tomt eller där tillträdesförbud eller liknande råder. Har du för avsikt att tälta eller förtöja båt två dygn i följd bör
du först fråga markägaren om lov.

D.

FÖRESKRIFTER ENLIGT 9 § NATURVÅRDSFÖRORDNINGEN OM VÅRD
OCH FÖRVALTNING

-

Länsstyrelsen fastställer till beslutet fogad skötselplan. Planen skall ligga till grund för
skötseln av naturreservatet.

-

Naturvårdsförvaltare är Länsstyrelsen.

-

Naturvårdsförvaltaren skall vid förvaltning av området samråda med markägaren.

-

Reservatet skall utmärkas i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar.

Med stöd av 12 § naturvårdslagen kan Länsstyrelsen i särskilda fall medge undantag från
meddelade föreskrifter.
ANSVARSFÖRDELNING VID INSEKTSANGREPP ELLER
LIKNANDE
Behovet av åtgärder inom reservatet vid insektsangrepp eller liknande skall bedömas av Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen i samråd.
Det ansvar som markägaren har enligt 29 § skogsvårdslagen kommer efter reservatsbildningen
att vara statens ansvar.
UPPHÄVANDE AV BESLUT
När detta beslut vinner laga kraft kommer Länsstyrelsen att med stöd av 19 och 12 §§ naturvårdslagen upphäva sitt beslut om naturvårdsområdet Kållands skärgårdar daterat den 25 januari 1989 beträffande de delar som ingår i naturreservatet.
______________________________

Detta beslut kan överklagas till regeringen. Miljödepartementet. Se bilaga formulär nr 1.
I detta ärende har landhövding Birger Bäckström beslutat och Ann-Margret Johansson , naturvård , varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även naturvårdsdirektör Rune
Johansson, länsantikvarie Eva Björkman, länsarkitekt Inga Friberg-Karlsson och länsassessor
Göran Fjellman deltagit.

Birger Bäckström

Ann-Margret Johansson

