LÄNSSTYRELSEN
GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN
Miljövårdsenheten
Bitr Mvdir Gunnar Storm
tel 031/605822

Beslut
1991-11-26

Diarienr
231-2119-90

Uddevalla kommun
451 81 Uddevalla

Beslut att avsätta Ture dalar naturreservat i Uddevalla kommun som
naturreservat
Initiativ
I Länsstyrelsens naturvårdsplan, ”Natur i Göteborgs och Bohus län - norra och mellersta
delen” 1979, har Ture dalar i Uddevalla kommun föreslagits som naturreservat mot bakgrund
av områdets naturvetenskapliga, sociala samt pedagogiska värden. Uddevalla kommun har
accepterat den i naturvårdsplanen föreslagna förordnandeåtgärden.
Vid sammanträde 1988-11-23 med Uddevalla kommun hemställde kommunen att
Länsstyrelsen måtte föranstalta om utredning i syfte att bilda naturreservat för Ture dalar. En
arbetsgrupp bestående av representanter från Uddevalla kommun och Länsstyrelsen tillsattes
vid detta sammanträde med uppgift att utarbeta förslag till föreskrifter, skötselplan,
gränsdragning etc.
Läge
Området är beläget i omedelbar anslutning till stadsbebyggelse i Uddevalla och utgör en
bäckdal i nord-sydlig riktning mellan Sigelhults ängar och Bäveån. Reservatet upptar en yta
av ca 8 ha.
Naturförhållanden
Den ovan nämnda ravinen genomströmmas av Hältebäcken. Området är blockrikt i sin södra
del och i norr bildar vattendraget en fors. Ravinens sidor innehåller, bl a tack vare inslag av
skaljord, yppig vegetation med alm, lönn, lind, rönn, hassel, olvon, fläder och al. Örtfloran är
rik med blåsippa, vätteros, skogsbingel, strutbräken etc. Utförligare beskrivning av
naturmiljön framgår av bifogade skötselplan.
Planering
Uddevalla kommun: översiktsplan 90; Länsstyrelsen förordnar om skydd i samråd med
kommunen.
Länsstyrelsen: Naturvårdsplan för norra och mellersta delen av länet, 1979; Förslag till
naturreservat.

Ärendets beredning
Förslag till naturreservatsförordnande jämlikt naturvårdslagen har utarbetats av Länsstyrelsen
i samråd med Uddevalla kommun.
Föreläggande till berörda sakägare samt remiss till statens naturvårdsverk har utgått i laga
ordning.
Erinringar mot förslaget har inkommit från Rolf Danielsson och Uddevalla kyrkliga
samfällighet. Danielsson yrkar att reservatsgränsen vid hans fastighet, Nejonögat 1, drages så
att den följer den hävdade hemfridszonen. Uddevalla kyrkliga samfällighet yrkar att
reservatsgränsen ändras så att den planerade utbyggnaden av Sigelhults kyrkogård ej hindras
vad avser verkstads- garage- och personalbyggnader. Vidare yrkar samfälligheten att, om
reservatsbildning genomföres, resterande fastighetsmark tillhörande samfälligheten efter
nämnda gränsjustering inlöses.
Statens naturvårdsverk har tillstyrkt reservatsbildning.
Länsstyrelsens ställningstaganden
Rolf Danielssons yrkande har tillgodosetts och gränsjustering vidtagits i enlighet med erinran.
Uddevalla kyrkliga samfällighets yrkande om gränsjustering har likaledes tillgodosetts och
ändring vidtagits i detta avseende enligt samfällighetens erinran.
Enligt 26 § naturvårdslagen är berörd fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till
fastigheten berättigad till ersättning om föreskrifterna i ett reservatsbeslut innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras. Samfällighetens markinnehav berör områdena
3 och 4 i skötselplanen. Område 3 utgöres av själva bäckravinen och bedöms som impediment
medan område 4 utgöres av fr a hällmarkstallskog av ekonomiskt intresse. Länsstyrelsen har
dock ej förordnat om intrång i senare nämnda skogsområde utan klart uttryckt i skötselplanen
(skötselområde 4) att normalt skogsbruk skall kunna bedrivas enligt gällande skogsvårdslag
med vederbörligt beaktande av nämnda lags 21 §, vilken senare behandlar hänsynstagande till
naturvårdens intressen vid skötsel av skog. Något ersättningsgrundande intrång föreligger
således inte för fastigheten ifråga.
Syftet med reservatsbildningen är
att bevara ett biologiskt värdefullt område med varierande vegetationstyper varvid särskilt kan
framhållas den genom skaljordsförekomsterna kalkgynnade floran
att värna om områdets värde för friluftslivet samt dess pedagogiska betydelse som närbeläget
exkursionsmål för skolor och intresseföreningar

Med stöd av 7 § naturvårdslagen förklarar Länsstyrelsen Ture dalar i Uddevalla kommun som
naturreservat med de gränser som framgår av karta, bilaga A
Med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen förordnar Länsstyrelsen att de föreskrifter som upptagits
i förteckning, bilaga B, skall gälla för reservatet

Med stöd av 9 § naturvårdsförordningen föreskriver Länsstyrelsen att vård och förvaltning
skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad skötselplan, bilaga C

Besvärshänvisning
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, bilaga D.
I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit länsrådet Hans Busck, beslutande,
miljövårdsdirektören Göran Bengtsson, förste länsassessorn Carl-Otto Lindberg,
länsarkitekten Thorsten Hall, länsantikvarien Jan-Gunnar Lindgren samt bitr
miljövårdsdirektören Gunnar Storm, den sistnämnde föredragande.
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Bilagor:
A Karta
B Reservatsföreskrifter
C Skötselplan
D Besvärshänvisning

Bil B
Reservatsföreskrifter för naturreservatet Ture dalar i Uddevalla kommun
A Föreskrifter jämlikt 8 § naturvårdslagen som inskränker markägares och annan sakägares
rätt att förfoga över fastighet inom reservatet
Det är förbjudet att
1 uppföra ny byggnad
2 schakta, fylla, tippa, spränga eller liknande åtgärd
3 framdraga ledningar i såväl luft som jord
4 anordna upplag
5 utan Länsstyrelsens tillstånd avverka träd eller buskar
B Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående markägares och annan sakägares
skyldighet att tåla visst intrång
1 naturvårdsförvaltaren äger rätt att uppsätta erforderliga informationsskyltar samt
2 röja och vidmakthålla stigar i enlighet med skötselplan C

Föreskrifter jämlikt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iakttaga inom reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar gäller följande:
Det är förbjudet att
1 tälta eller ställa upp husvagn
2 gräva upp eller plocka växter
3 rida
4 göra upp eld
D Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdsförordningen om naturvårdsförvaltningen
1 naturvårdsförvaltare är Uddevalla kommun
2 reservatet skall skötas i huvudsaklig överensstämmelse med upprättad skötselplan
3 reservatet skall utmärkas genom naturvårdsförvaltarens försorg, varvid skyltar skall ha en av
Länsstyrelsen godkänd text

