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 Kommunstyrelsen i Munkedals kommun 
 
 
 
Förklarande av del av fastigheten Vågsäter 2:1 i Valbo Ryrs socken, Munkedals 
kommun, som naturreservat 
 
På uppdrag av länsstyrelsen har geologisk expertis knuten till Chalmers Tekniska Högskola 
under ett antal år utfört inventeringar av grusförekomster över större delen av länet. I 
redovisningen av inventeringsresultaten har ingått en bedömning av fyndigheternas 
naturvärden i form av en klassificering. Vissa fyndigheter har därvid av olika skäl bedömts 
vara av sådant värde att de bör undantagas från all form av exploatering. Denna bedömning 
gäller bland annat en fyndighet på fastigheten Vågsäter 2:1 i Valbo Ryrs socken. 
 
Om nämnda grusförekomsts vetenskapliga värden anför professor K Gösta Eriksson, 
Chalmers Tekniska Högskola, i yttrande bland annat följande: 
 
"Avlagringens läge vid änden av Viksjön, där den delar dalgången som en barriär, vilken 
dominerar dalgången och landskapsbilden, antyder en dalglaciation av för dessa trakter 
mycket ovanligt slag, vars roll i den senglaciala utvecklingen hittills är okänd. Avlagringens 
ytformer visar dels en vacker och lättolkad morfologi, av det slag som uppträder på "sadlar" 
av löst material som bearbetats av havsvågorna under landhöjningsperioden, dels 
kulturlandskapets inverkan på en sådan bildning. i de ytliga sedimenten på avlagringen kan 
man med lätthet finna de fossil, som gör det möjligt att tolka den mångtusenåriga 
utvecklingen, vegetationshistoriskt och klimatologiskt, inom denna trakt. Ur vetenskaplig 
synpunkt måste man bedöma denna avlagring som mycket värdefull, inte minst med tanke på 
den brist på lämpliga studieobjekt av detta slag som finns på den svenska västkusten och 
dessutom för dess centrala betydelse i diskussionen om israndlägena i denna del av 
Bohuslän.” 
 
Med anledning av professor Erikssons bedömning har länsstyrelsen överlagt med 
representanter för Munkedals AB, som är markägare, och Munkedals kommun i avsikt; att 
genom reservatbildning ge erfoderligt skydd åt den aktuella grusavlagringen. Munkedals AB 
har därvid medgivit att fyndigheten med föreslagna reservatföreskrifter och gränser får 
förklaras som naturreservat. 
 
Samråd i ärendet har ägt rum med statens naturvårdsverk som ej funnit anledning till 
erinringar. 
 
I utredningar och yttrande har klart dokumenterats att grusavlagringen på fastigheten Vågsäter 
2:1 har ett betydande vetenskapligt värde av kvartärgeologiskt intresse. De landskapliga 
värdena i det öppna landskapet vid Viksjön är också ansenliga. 



 
 

Med hänsyn till det anförda förklarar länsstyrelsen med stöd av 7 § naturvårdslagen det 
område på fastigheten Vågsäter 2:1 som avgränsats med rött på bilagda karta (Bil A) som 
naturreservat. 
 
Med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen förordnar 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. Klaganden bör tydligt ange det beslut som 
överklagas, den ändring däri som yrkas samt lämna uppgift om sin adress. 
 
Vid den slutliga handläggningen av detta ärende, i vilket länsstyrelsens styrelse fattat beslut 
och naturvårdsintendenten Carl-Axel Jansson varit föredragande, har även deltagit länsrådet 
Axel Sandberg, länsarkitekten Frans Scherman, överlantmätaren Sven Bergentz och 
länsassessorn Carl-Otto Lindberg. 
 
I styrelsens beslut har deltagit landshövdingen samt ledamöterna Gösta Andersson, Olof 
Larsson, Bengt Tengroth, Bertil Thorburn, Lennart Ström, Erik Johannesson, Åke Norling, 
Arne Bergermo, Gunnar Gustafsson och tjänstgörande suppleanten Göran Axell. 
 
 
Erik Huss 
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Föreskrifter för naturreservatet Vågsäter i Valbo Ryrs socken, Munkedals kommun 
 
A Bestämmelser gällande fastighetsägaren 
 
Det är förbjudet: 
 

1. att uppföra byggnad. 
 

2. att företa täkt av grus, sand, lera och matjord. 
 

3. att utföra avverkning eller gallring i inom området befintlig lövskogsbestånd annat än 
efter uppgjord skötselplan och efter tillstånd av förvaltaren. 

 
4. att företa skogsplantering på ängs- eller åkermark. 

 
5. att utan länsstyrelsens tillstånd framdraga luftledningar, som fordrar resande av mer än 

två stolpar. 
   
Härutöver skall gälla 
 

6. att därest markägare slutar ätt utnyttja sin fastighet för jordbruksändamål skall 
förvaltaren äga rätt att om möjligt genom åtgärder såsom betesgång och röjning 
vidmakthålla nuvarande kulturmarkers öppna karaktär. 
 

B Bestämmelser gällande allmänheten 
 
Det är förbjudet 
 

1. att campa 
 
2. att plocka blommor och gräva upp växter 

 
3. att göra upp eld 

 
4. att obehörigt framföra motorfordon 

 
C Området skall vårdas och förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i länet. Skötsel- och 
dispositionsplan för naturreservatet skall upprättas av förvaltaren och underställas statens 
naturvårdsverk och länsstyrelsen för godkännande. Reservatet skall utmärkas enligt de 
anvisningar som utfärdats av statens naturvårdsverk varvid skyltarna skall ha av länsstyrelsen 
godkänd text. 


