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Naturvårdsenheten 
 
 
 Enligt sändlista 
 
 
 
 
Bildande av naturreservatet Vågsäter Bokskog i Valbo-Ryr, Munkedals 
kommun 
 
 
Uppgifter om reservatet
 
Namn Vågsäter Bokskog 
Kommun Munkedal 
Socken Valbo-Ryr 
Läge 1 km syd gården Vågsäter 
Areal 2,5 ha 
Kartblad Ek kartbladet 8173 
Gräns Röd begränsningslinje på bifogad karta, bil 1 
Fastighet Vågsäter 2:1 
Naturvårdsförvaltare Munkedals bruk AB 
 
 
Beskrivning av området
 
Det aktuella området, en bokskog om ca 2,5 ha, är beläget på en östsluttning ca 1 km syd 
gården Vågsäter. De beskrivningar av området som utförts kring sekelskiftet tyder på en lång 
skoglig kontinuitet. Beståndet är med största sannolikhet spontant och som sådant landets 
nordligaste belägna. Bokskogen är ej skött i skoglig mening utan uppvisar flera 
naturskogskaraktärer i form av förmultnade eller stående döda träd. Naturskogskaraktären 
indikeras dessutom av ett flertal sällsynta eller mindre allmänna mossor och lavar knutna till 
bokstammarna. 
 
Ärendets beredning
 
Fråga om bildande av naturreservat togs upp inom länsstyrelsen hösten 1984 efter skrivelse 
från botaniska institutionen GU, Lantbruksuniversitetet samt Trollhättans naturvårdsförening. 
För området gäller förordnande enligt 19 § naturvårdslagen (länsstyrelsens beslut 1974-10-08 
dnr 11.126-4588-73) med särskilda föreskrifter rörande bokskog. 
 
En naturinventering (bilaga 4) har 1985 genomförts på uppdrag av länsstyrelsen och har legat 
till grund för områdets avgränsning, föreskrifternas utformning samt skötselplanen. 
 



Samråd har ägt rum med statens naturvårdsverk och Munkedals kommun. 
 
Munkedals Bruk AB som är ägare till marken och i övrigt förfogar över nyttjanderätten har 
förelagts att framställa ev erinran mot inrättande av ifrågavarande naturreservat. Munkedals 
bruk har ingen erinran mot förslaget och har ej heller yrkat ersättning för intrång. 
 
Naturvårdsverket och kommunen har i yttrande tillstyrkt länsstyrelsens förslag till 
naturreservat och skötselplan. 
 
Områdets betydelse och behov av skydd och vård
 
Området är framförallt av botaniskt intresse genom förekomsten av en rad sällsynta eller 
hotade kryptogamer. Området saknar genom sin ringa storlek betydelse för friluftsliv. 
 
Områdets värde är i hög grad knutet till naturskogskaraktären. Floran skulle påverkas klart 
negativt av skogsbruk. Ädellövskogslagen som är tillämplig på området ger således inget 
skydd åt beståndets ekologiska kvaliteter. För området gällande föreskrifter utfärdade med 
stöd av 19 § naturvårdslagen utgör ej heller tillräckligt skydd. 
 
Området skall i huvudsak lämnas till fri utveckling. Vissa artbevarande åtgärder kan dock visa 
sig nödvändiga. Sådana åtgärder kan vara bortröjande av inträngande gran från omgivande 
kulturskog samt åtgärder riktade mot försurning i området. 
 
Länsstyrelsens beslut
 
Det beskrivna området som avgränsas med röd linje på bifogad karta bör av skäl som ovan 
nämnts särskilt skyddas och vårdas på grund av sin betydelse för kännedomen om landets 
natur. Länsstyrelsen förklarar därför med stöd av 7 § naturvårdslagen området som 
naturreservat. Reservatsbeslutet ersätter vid dess lagakraftträdande befintligt förordnande enl 
19 § naturvårdslagen (länsstyrelsens beslut 1974-10-08) i de delar beslutet avser Vågsäter 
Bokskog. 
 
Naturreservatets namn skall vara Vågsäter Bokskog. 
 
Ändamålet med reservatet skall vara att bevara ett bokskogsbestånd av naturskogskaraktär 
med särskild inriktning på skyddsvärd kryptogamflora. 
 
Ändamålet skall tryggas genom att: 
 
- den aktuella skogsbiotopen lämnas till fortsatt fri utveckling. 
 
- vid behov vissa floravårdande åtgärder utföres. 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 8-10 §§ naturvårdsförordningen vilka anges 
nedan. 
 
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten att förfoga över 

fastighet



 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1 avverka träd och buskar med undantag av sådan avverkning som avses i fastställd 

skötselplan 
 
2 så eller plantera träd 
 
3 uppföra byggnad 
 
4 anlägga väg 
 
5 utföra schaktning, dikning, fyllning, tippning eller liknande åtgärd. 
 
6 framdraga ledningar 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd 
 
7 tillföra kalk, andra mineralämnen eller gödselmedel 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med 
reservatet och som är angivna under B och D nedan. 
 
B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att följande anordningar 
utförs och åtgärder vidtages för att tillgodose ändamålet med reservatet, nämligen 
 
1 utmärkning och upplysning om reservatet 
 
2 sådan röjning eller gallring som kan krävas för att främja bokens utveckling i området 
 
C Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom 

reservatet
 
Utöver vad som eljest gäller är det förbjudet att 
 
1 göra upp eld 
 
2 plocka blommor, gräva upp växter samt insamla mossor, svampar och lavar. 
 
D Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen rörande naturvårdsförvaltningen av 

reservatet m m 
 
Länsstyrelsen fastställer nedanstående skötselplan. 
 
1 Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522) och enligt 

naturvårdsverkets anvisningar. 



2 Inträngande granplantor bortgallras vart 10 år. Vid denna återkommande röjning tillses 
att bokföryngringen är tillfredsställande. Visst inslag av andra ädla lövträd kan 
tolereras men boken bör dominera i beståndets hela utsträckning. Nedramlade 
bokstammar och grenar liksom stående döda träd skall förbli orörda. 

 
3 Bokarnas epifytflora är beroende av en konstant och hög luftfuktighet för att inte torka 

ut. Detta skall beaktas vid hyggesutläggning i angränsande bestånd utanför 
reservatsområdet. 

 
Naturvårdsförvaltare skall vara Munkedals Bruk AB i samråd med länsstyrelsen. 
 
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, se bilaga 2. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av länsstyrelsens styrelse. I beslutet deltog landshövding Åke 
Norling, ledamöterna Göran Axell, Gösta Björck, Sven Lignell, Ingemar Svensson, Stig 
Grauers, Verna Rydén, Bertil Nilson samt tjänstgörande suppleanterna Tom Heyman, Eivon 
Gidsäter och Gösta Lange. 
 
I den slutliga handläggningen deltog även tf länsråd Lennart Grönberg, naturvårdsdirektör 
Bengt-Erik Olsson, förste länsassessor Carl-Otto Lindberg, biträdande länsarkitekt Elof 
Persson, biträdande överlantmätare Bengt Svensson, byrådirektör Carl-Axel Jansson samt 
byråinspektör Bengt Frizell, den sistnämnde föredragande. 
 
Enligt länsstyrelsens beslut. 
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