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Hinnerstorps naturreservat ligger på Vikbolandet, 10 km SO om Häradshammars kyrka. Reservatet 

är 25 ha stort och naturtypen enligt Natura 2000 ”Västlig taiga”. Större delen består av äldre 

tallskog på hällmarker eller grunda jordar, medan en del består av barrblandskogar. En mindre del 

är ung tallskog på hällmark. 

 

Syftet med Hinnerstorps naturreservat är att bevara biologisk mångfald och att vårda och bevara 

värdefulla naturmiljöer i form av gammal hällmarkstallskog med spår av tidigare bränder, samt 

äldre barrblandskog på frisk-fuktig-blöt mark, med rik förekomst av död ved, gamla träd samt 

sällsynta och rödlistade arter. 

 

Naturskyddsföreningen Norrköping har fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till 

beslut och skötselplan för ovanstående naturreservat. 

Naturskyddsföreningen stödjer i stort sett allt i Länsstyrelsens förslag till beslut liksom 

skötselplanen. Vi har dock några kommentarer som listas nedan. 

 På kartan i beslutsdokumentets bilaga 1 anges att en 600 m lång gångväg ska anläggas 

mellan naturreservatet och Borgklint. Om man istället gör anslutningen österifrån (från 

Skötsätter) kan man korta ner gångvägen till 150 m. Vi har dock inte varit på plats och 

undersökt förutsättningarna. Möjligheten har vi sett på Länsstyrelsens Östgötakarta på 

Internet. En östlig anslutning torde medföra ett annat servitut. 

 Under punkt A 1 i Skötselplanen finns en vägbeskrivning vars inledning kan göras bättre: 

”Sväng av från väg 209 mot Rönö 6 km SO om Östra Husby. Efter 7 km, sväng höger, följ 

grusväg ...........” 

 På sidan 11 i skötselplanen finns förslag på en vandringsled i naturreservatet. Vi menar att 

det inte är nödvändigt att anlägga vandringsleder i reservat som ligger långt från tätorter. 

Då är det bättre att satsa på de reservat som ligger så till att det kan förväntas att reservatet 

blir välbesökt. Vandringsleder behöver tillsyn, minst en gång, men helst ett par gånger om 

året. Det är främst röjning av sly som är nödvändigt för att leden ska vara lättillgänglig. 

Anläggning och underhåll av vandringsleder medför kostnader och eftersom det är 

begränsat med anslagna medel är det viktigt att fördela pengarna dit de gör störst nytta. 
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