Kalmar läns författningssamling
Länsstyrelsen

Föreskrifter om bildande av naturreservat
meddelade av Länsstyrelserna i Kalmar och
Jönköpings län
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Utkom från trycket
den 10 december 1999

Länsstyrelserna i Kalmar och Jönköpings län har i
gemensamt beslut 1999-11-15 med stöd av 7 §
naturvårdslagen förklarat fastigheterna Harshult 1:4 m fl i
Jönköpings och Kalmar län som naturreservat med de
gränser som framgår av bilagd karta. Länsstyrelserna har
genom samma beslut fastställt skötselplan för reservatet.
Naturreservatets namn skall vara Sällevadsåns dalgång.
För reservatet skall gälla de föreskrifter enligt 8 - 10 §§
naturvårdslagen samt 9 och 10 §§ naturvårdsförordningen
som anges nedan.
RESERVATSFÖRESKRIFTER
A Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter
inom reservatet
Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det
förbjudet att
1.
2.
3.
4.

uppföra helt ny byggnad eller anläggning
anlägga väg, parkeringsplats, led, bro eller spång
anlägga campingplats eller uppställningsplats för
husvagnar och husbilar
framföra motorfordon eller annat transportmedel
annat än på anvisad väg och parkeringsplats och i
samband med jakt för uttransport av skjuten älg
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24.
25.
26.

uppföra mast eller antenn
upplåta mark för tävlings- och övningsändamål
anlägga luft- eller markledning
sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed
jämförlig anordning
anordna upplag
avverka, gallra, röja, hugga ved eller utföra andra
skogliga åtgärder.
ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle
bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, jord eller torv
borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla eller
tippa
utföra vattenföretag enligt 1 kap. 3§ vattenlagen
(1983:291), vilket innebär förbud bland annat mot
att avleda vatten från ån eller andra källor, dika eller
utföra annan åtgärd som påverkar hydrologin i
området.
omdika och dikesrensa
jaga annat än älg, rådjur, hare, mink, räv, grävling
och mård
anlägga fiskodling eller odling av andra djur- eller
växtarter. Förbudet gäller inte en fortsatt
utplantering av signalkräfta som följd av
fiskevårdande åtgärder enligt gällande vattendom.
plantera in för trakten främmande djur- eller växtart
använda kemiska eller biologiska
bekämpningsmedel
tillföra kalk, andra mineralämnen eller gödselmedel
medföra okopplad hund eller annat lösgående
husdjur annat än vad som krävs vid jakt
plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med
undantag från bär eller matsvamp för husbehov
samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor,
musslor eller andra ryggradslösa djur. Förbudet
gäller inte fiskerättsinnehavares rätt till fiske av
signalkräfta.
paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
sälja fiskekort
vaska guld

Utan Länsstyrelsernas tillstånd är det förbjudet att
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27. uppföra jakttorn
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som
behövs för att tillgodose syftet med reservatet och som
anges i fastställd skötselplan.
Föreskrifterna utgör inte hinder att, efter samråd med
reservatets förvaltare, underhålla dammanläggningarna
vid Flen och Flenshultskvarn, samt tillhörande
byggnader och att röja skog i anläggningarnas
närområde.
B Föreskrifter enligt 9 § naturvårdslagen om
skyldighet att tåla visst intrång
Markägarna och innehavare av särskild rätt till marken
förpliktas tåla att de åtgärder vidtas inom reservatet som
framgår av till detta beslut hörande skötselplan, samt att
utmärkning och skyltning av reservatet genomförs.
C Föreskrifter enligt 10§ naturvårdslagen om vad
allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som gäller i annan lagstiftning är det
förbjudet att
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

föra motordrivet fordon annat än på anvisad väg och
parkeringsplats
ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
tälta
klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet t ex
genom att uppehålla sig närmare fågelbo, lya eller
gryt än 100 meter
medföra okopplad hund eller annat lösgående
husdjur
sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed
jämförlig anordning
elda annat än på anvisad plats
skada levande eller döda buskar och träd t ex genom
att bryta kvistar eller fälla döda stående träd

08FS 1999:85
sid d (5)

9.
10.
11.
12.
13.
14.

plocka eller gräva upp växter eller växtdelar med
undantag från bär eller matsvamp för husbehov
samla in eller flytta insekter, kräftdjur, snäckor,
musslor eller andra ryggradslösa djur
använda området för tävlings- och övningsändamål
paddla kanot eller färdas med annan farkost i ån
fiska
vaska guld

D Föreskrifter enligt 9§ naturvårdsförordningen
rörande naturvårdsförvaltningen av reservatet m m
1.

2.
3.

Länsstyrelserna fastställer de föreskrifter om
naturvårdsförvaltningen mm som framgår av
skötselplan. Ekonomisk plan för
naturvårdsförvaltningen upprättas senare.
Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (
SIS 03 15 22).
Naturvårdsförvaltare skall vara länsstyrelserna i
Jönköpings och Kalmar län.

Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödep. .departementet inom tre veckor från den dag denna
förf...författning kom ut från trycket Vad gäller den
.........del av reservatet som ligger i Kalmar län sänds
eventeventuell skrivelse till
Länsstyrelsen, 391 86
Kalmar.
Föreskrifterna enligt 10 § naturvårdslagen träder i
kraft or .fyra veckor efter den dag då kungörelsen
utkommit frå.ffrån trycket.

BIRGIT FRIGGEBO

ANITA BRÅKENHIELM

Malin Samuelsson

Roland Persson
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