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Trollhättans kommun
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Naturreservatet Åkerström
Beskrivning av naturreservatet
Reservatets benämning:
Kommun:
Socken:
Areal:
Fastigheter:
Läge:
Kartor:

Gränser:
Ägare:
Syftet med reservatet:

Naturreservatet Åkerström
Trollhättan
Trollhättan
52 hektar
Delar av stadsägorna 581 å Edsvid, 582 å Edsvid, 784 å Edsvid,
622 + 623 + 624 samt 622 B
På västra sidan av Göta älv, omkring fyra kilometer sydväst om
Trollhättan
Topografisk karta i skala 1:50 000 8B Vänersborg SO. Ekonomiska
kartor i skala 1:10 000 081 37, 081 38. Orienteringskartan
Åkerström i skala 1:10 000 upprättad år 1974 av TSOK
Se bifogad karta
Trollhättans kommun, Trollhätte kanalverk
Att bevara och vårda ett hagmarksområde och en ravinsträcka på
grund av deras naturskönhet, intressanta geomorfologi och
värdefulla växt- och djurliv. Området ligger nära tätorten och är ett
uppskattat utflyktsmål.

Grund för beslutet
Trollhättans naturvårdsförening tog 1965 initiativ till iståndsättning av det igenväxande
hagmarksområdet Åkerström. Den dåvarande markägaren Domänverket ledde arbetet. Senare
har vårdinsatser skett i kommunens och skogsvårdsstyrelsens regi. Naturvårdsföreningen har
hela tiden deltagit med slåtter- och röjningsinsatser.
År 1971 övergick Åkerströmsområdet i kommunens ägo. I skrivelse som kom in till
länsstyrelsen den 16 april 1973, anhöll Trollhättans naturvårdsförening att området skulle
inrättas som naturreservat enligt 7 § naturvårdslagen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt
den 4 februari 1975 att i princip tillstyrka bildandet av naturreservatet. Trollhättans kommun
har i yttrande den 22 februari 1982 tillstyrkt en reservatsbildning. Kommunen har förklarat sig
beredd att ansvara ekonomiskt för vården och förvaltningen av reservatet.

Ett ravinområde, Brandsbo dalar, är beläget nära hagmarksområdet. Ravinsträckan har en
värdefullt växt- och djurliv samt utgör ett intressant exempel på en geomorfologisk bildning.
Trollhättans kommun är markägare. Brandsboområdet bör på grund av det höga naturvärdet
ingå i naturreservatet.
Statens naturvårdsverk, statens vägverk, statens vattenfallsverk, Trollhättans
naturvårdsförening samt skogssällskapet har inkommit med yttrande. Samtliga
remissinstanser har tillstyrkt en reservatsbildning.
Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar länsstyrelsen härigenom det område, som utmärkts
på bifogade karta som naturreservat.
Reservatsföreskrifter
För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen, med stöd av 8-10 §§
naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, att följande föreskrifter samt vårdoch förvaltningsbestämmelser skall gälla beträffande området.
A.

Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen om inskränkning i markägares och annan
sakägares rätt att förfoga över fastighet

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
B.

uppföra helt ny byggnad
anlägga väg
tippa schaktmassor, spränga o d
anordna upplag annat än tillfälliga sådana för reservatets skötsel
dika
utföra avverkning, röjning eller planteringsarbete utöver vad som framgår av
skötselplanen
genom sprängning, schaktning, utfyllnad eller liknande åtgärd påverka markytan.
Detta förbud gäller ej Kanalverkets mark (622 + 623 + 624)
hävda markerna på annat sätt än vad som framgår av skötselplanen
jaga
använda kemiska bekämpningsmedel
utföra dämning av vattendrag
dra fram mark- eller luftledning utan länsstyrelsens tillstånd
utan förvaltarens tillstånd utföra röjningsarbeten under befintliga luftledningar.
Förpliktigande jämlikt 9 § naturvårdslagen för markägare och annan sakägare att tåla
intrång

Markägare och annan sakägare med rätt till marken förpliktas att tåla att de åtgärder vidtas
som framgår av bifogade skötselplan.

C.

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att beakta inom
reservatet

Förutom föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

plocka eller gräva upp växter samt bryta kvistar
vidta åtgärd, som kan verka störande på djurlivet
tälta eller ställa upp husvagn
göra upp eld
medföra okopplad hund
rida
utan förvaltarens medgivande anordna orienteringskontroller, snitsla spår eller idka
lägerverksamhet
parkera annat än på anvisad plats

D.

Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning

1.

Syftet med vården och naturvårdsförvaltningen är att bevara och vårda ett
hagmarksområde och en ravinsträcka på grund av områdenas naturskönhet, intressanta
geomorfologi och värdefulla växt- och djurliv samt på grund av deras betydelse som
tätortsnära utflyktsmål. Detta skall ske genom fortsatt hävd av hag- och betesmarker
samt ett naturvårdsanpassat skogsbruk. Befintliga strövstigar, rastplatser och
utsiktspunkter skall underhållas.
Naturvårdsförvaltare är Skogssällskapets Förvaltning AB.
Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om vården och naturvårdsförvaltningen genom att
fastställa bifogade skötselplan. Planen kan vid uppkommande behov revideras av
länsstyrelsen.
Uppmärkning av reservatet skall ske i enlighet med av statens naturvårdsverk
utfärdade anvisningar.
Samråd skall vid naturvårdsförvaltningen fortlöpande äga rum med länsstyrelsen,
Trollhättans kommun och Trollhättans naturvårdsförening.

2.
3.

4.
5.

Länsstyrelsen kan, med stöd av 12 § naturvårdslagen, i särskilda fall medge undantag från
reservatsbestämmelserna.
Besvärshänvisning enligt formulär 2.

Beslut i ärendet har fattats av länsstyrelsens styrelse. I styrelsens beslut har deltagit
landshövdingen samt ledamöterna Rolf Agardtsson, Kerstin Andersson, Arne Bengtsson, Ulla
Carlsson, Gösta Johansson, Sten Josef son, Hadar Karlson, Ingvar Karlsson, Per-Åke Olsson,
S Gunnar Peterson, Bertil Pålsson och Uno Wengholm samt suppleanten Ragnar Svenberg. I
den slutliga handläggningen har deltagit förste byråsekreteraren Svensson, föredragande, samt
länsrådet Åkerlund, länsassessorn Thorsenius, juridiska enheten, naturvårdsdirektören
Rahmn, t f avdelningsdirektören Bengtsson, naturvårdsenheten, förste byråingenjören
Zetterberg, planenheten, byrådirektören Mattsson, lantmäterienheten, och länsantikvarien
Wegraeus.
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