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Föreskrifter om bildande av naturvårdsområde 
meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 1999-03-03 med stöd 
av 19 § naturvårdslagen förklarat Vicklebys, Lilla 
Vicklebys och Lilla Frös alvar i Mörbylånga kommun 
som naturvårdsområde. Delar av fastigheterna Vickleby 
1:1, Lilla Vickleby 1:1, Lilla Frö 1:2, 2:3, 3:2, 3:3, 5:3, 
6:3, 14:1 och 15:1 ingår i naturvårdsområdet.Genom 
samma beslut har Länsstyrelsen fastställt skötselplan för 
området.  Naturvårdsområdets namn skall vara  Lilla 
Vickleby naturvårdsområde. Områdets gränser framgår 
av bilagd karta. 

Länsstyrelsens beslut 1966-08-10 om 
landskapsbildsskydd enligt 19 § naturvårdslagen, äldre 
lydelsen, upphör att gälla när det nu fattade beslutet 
vinner laga kraft. 

För området skall gälla de föreskrifter enligt 10 och 19 §§ 
naturvårdslagen som anges nedan. 

A. Föreskrifter enligt 19 § naturvårdslagen om 
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter 
inom naturvårdsområdet. 
 
Det är förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd; 
 
1. uppföra byggnad eller anläggning. 
 
2. uppföra stängsel eller annan hägnad annat än för  
    jordbrukets behov. 
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3. bedriva täkt av något slag. 
 
4. borra och spränga för annat ändamål än fäste av  
    stängselstolpar. 
 
5. gräva, schakta, fylla ut eller tippa. 
 
6. dika eller dikesrensa, dämma, invalla eller avleda 
vatten. 
 
7. anlägga väg, parkeringsplats, led eller spång. 
 
8. anordna upplag annat än tillfälligt för jordbrukets 
behov. 
 
9. anlägga luft- eller markledning. 
 
10. anlägga campingplats eller uppställningsplats för  
      husvagnar. 
 
11. uppföra vindkraftverk, mast, antenn eller liknande  
      anordning. 
 
12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed 
      jämförbar anordning. 
 
13. upplåta markområdet för tävlings- eller  
      övningsändamål. 
 
14. ta bort eller skada stenmur, odlingsröse e.d.. 
 
15. plöja, harva eller fräsa. 
 
16. tillföra växtnäringsämnen eller jordförbättringsmedel. 
 
17. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 
 
18. plantera eller så träd, buskar eller andra växter. 
 
19. plantera in för trakten främmande växt- eller djurart. 
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20. framföra motordrivet fordon annat än för jordbrukets  
      ändamål. 
 
Tillstånd enligt punkt A1 för byggnad eller anläggning 
som är väsentlig för djurhållningen inom området bör inte 
vägras om placering kan ske utan väsentlig skada på 
bevarandevärdena och om det inte finns någon godtagbar 
alternativ placering utanför området. 
 
Föreskrifterna under A5 ska inte utgöra hinder för 
rensning av befintliga vattenkällor, ej heller för att tippa 
plocksten från åker i den före detta stentäkt som idag 
används för detta. 
 
Föreskrifterna under A utgör inte heller i övrigt hinder för 
de åtgärder som behövs för att tillgodose ändamålet med 
naturvårdsområdet och som är angivna under B och D 
nedan eller framgår av fastställd skötselplan för området. 
 
B. Föreskrifter enligt 19 § andra stycket 
naturvårdslagen om skyldighet att tåla visst intrång  
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken 
förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och 
åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med 
naturvårdsområdet. 
 
1. Skötsel av betesmarkerna innefattande betesdrift, 
röjning, uppsättning av stängsel och underhåll av stängsel 
och murar enligt skötselplanen. 
 
2. Upplåtelse av betesmark eller betesrätt till annan som 
ägaren skäligen kan godkänna om ägaren inte själv håller 
betesdjur eller kan finna någon arrendator till marken 
inom naturvårdsområdet. 
 
3. Tillåta att ytterligare djur sätts in om ägaren och 
brukaren inte med egna djur kan upprätthålla det 
betestryck som anges i skötselplanen. Detta kan ske efter 
beslut av länsstyrelsen fattat i samråd med markägaren 
och brukare. 



08FS 1999:22 
sid d (5) 

 

 
4. Uppförande och underhåll av stängselövergångar i 
enlighet med skötselplan. 
 
5. Utmärkning av och upplysning om naturvårdsområdet. 
 
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad 
allmänheten har att iaktta inom naturvårdsområdet. 
 
Inom området är det förbjudet att ; 
 
1. framföra motordrivet fordon. 
 
2. tälta mer än en natt på samma plats. 
 
3. medföra okopplad hund eller annat lösgående 
    sällskapsdjur. 
 
4. göra upp eld. 
 
5. jaga, döda, fånga eller skada vilda däggdjur, grod- och  
    kräldjur eller fåglar, ta bort eller skada ägg eller bon  
    eller på annat sätt störa djurlivet. 
 
6. skada eller ta bort växande eller döda träd och buskar. 
 
7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna. 
 
8. samla in lösa stenar eller bryta loss bitar av  
    berggrunden. 
 
9.  utnyttja området för orienteringstävling eller liknande. 
 
10. skada hägnader. 
 
11. skada fasta fornlämningar. 
 
Föreskrifterna under C gäller inte markägare och 
innehavare av särskild rätt för de åtgärder som behövs för 
att tillgodose ändamålet med naturvårdsområdet och som 
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är angivna under B och D eller framgår av fastställd 
skötselplan för området. 
 
Jakträttsinnehavaren disponerar jakten utan 
inskränkningar av föreskrifterna under C3 och C5.  
 
Undersökningar eller forskning ska utföras i samråd med 
länsstyrelsen. 
D. Föreskrifter enligt 19 § andra stycket 
naturvårdslagen rörande naturvårdsförvaltningen av 
naturvårdsområdet. 
 
1. Länsstyrelsen fastställer skötselplan för Lilla Vickleby 

naturvårdsområde,  i vilken föreskrifter om 
naturvårdsförvaltningen meddelas. 

 
2. Naturvårdsförvaltare är länsstyrelsen, som fortlöpande 

ska samråda med berörda markägare och djurhållare 
vid förvaltningen. 

3.  
4. Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö-

departementet inom tre veckor från den dag denna 
författning kom ut från trycket. Eventuell skrivelse 
sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. 

5.  
6. STEFAN SVENAEUS 
7.  
8.      Susanne Rundlöf  

Forslund 
 
 


