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Jönköpings läns författningssamling 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns 
föreskrifter om naturreservatet Alversjöskogen i  
Eksjö kommun; 
beslutade den 2 november 2021 
(dnr 511-8021-2017) 

06FS 2021:24 
Utkom från trycket 
den 5 november 2021

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda 
naturreservatet Alversjöskogen i Eksjö kommun. Beslutet innefattar in-
skränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förplik-
telser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet 
förvaras hos Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 
§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
följande. 

Ordningsföreskrifter 
Inom naturreservatet är det förbjudet att 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande och stående 
döda träd eller buskar och delar av döda träd eller buskar 

2. elda annat än med medhavd eller tillhandahållen ved 
3. parkera eller framföra motordrivet fordon utanför anvisade vägar 

och parkeringsplatser 
4. varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämför-

lig anordning 
 
Det är också förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
5. plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar med undantag 

för insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte 
låter sig göras i fält. Fynden bör rapporteras till Länsstyrelsen 
och/eller Artdatabanken. 

6. samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar 
 

Föreskrifterna ovan ska inte utgöra hinder för förvaltaren av naturre-
servatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att utföra de åtgärder som 
behövs för att uppnå syftet med naturreservatet.   

 
Från föreskrifterna undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning 

eller motsvarande för vilka tillstånd erhållits av Länsstyrelsen.  
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Undantag från samtliga reservatsföreskrifter gäller för vattenområdena 

i Allmänningsån, Larstorpasjön/Långanäsasjön, Långanäsagölen, Hämten 
och Alversjösjön. 

 
 
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 3 december 2021. 
 

På Länsstyrelsens vägnar 
 
 
JOHAN LÖWENADLER  
DAVIDSSON 

 Helena Uhlén 
 Naturavdelningen 
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