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Föreskrifter om bildande av naturreservat 
meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen har  genom beslut 2000-06-29 med stöd 
av 7 kap 4 § miljöbalken förklarat det område inom 
fastigheten Böda kronopark 2:157 i Borgholms kommun, 
som avgränsas med innerkanten av den streckade linjen på 
bifogad karta, som naturreservat med  föreskrifter och och 
skötselplan enligt nedan. Reservatets namn skall vara 
Naturreservatet Vargeslätten. 

När detta beslut vinner laga kraft upphör inom området 
gällande beslut om landskapsbildsskydd enligt 19 § 
naturvårdslagen (äldre lydelse) att gälla. 

Föreskrifter 
 
För området skall gälla de föreskrifter enligt 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken vilka anges nedan.  
 
A.  Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för de åtgärder som 
behövs för att tillgodose syftet med reservatet enligt 7 
kap. 6 § miljöbalken och som är närmare angivna i fast-
ställd skötselplan. 
 
 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:    
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1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning eller utföra 
till- eller ombyggnad på  befintlig byggnad eller 
anläggning. 

 
2. utan länsstyrelsens tillstånd anlägga väg, 

parkeringsplats, led, bro, spång  eller bredda befintlig 
väg,  

 
3. använda eller upplåta plats för camping eller 

uppställning av husvagnar eller husbilar med undantag 
av tältning enligt gällande föreskrifter,  

 
4. uppföra ny mast, antenn eller liknande anordning, 
 
5. anlägga hamn eller brygga, 
 
6. utan länsstyrelsens tillstånd använda markområdet för 

tävlings- eller övningsändamål, 
 
7. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, 

plakat, affisch eller liknande anordning eller göra in-
skrift,  

 
8. anordna upplag annat än tillfälligt för 

naturvårdsförvaltningens behov, 
 
9. uppföra stängsel eller annan hägnad, annat än för 

naturvårdsförvaltningens behov, 
 
10. bedriva täkt av något slag,    
 
11. borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla eller 

tippa,  
 
12. ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse, 
 
13. dika eller dämma, 
 
14. utan samråd med länsstyrelsen dikesrensa, 
 
15. plöja, harva eller fräsa  
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16. tillföra växtnäringsämne, rötslam,  
jordförbättringsmedel eller kalk,  

 
17. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,  
 
18. stödutfodra betesdjur i samband med bete på 

naturbetesmarker, 
 
19. anlägga ny luft- eller markledningsgata, med därtill 

hörande ledning,   
 
20. utan samråd med länsstyrelsen utföra 

vegetationsröjning eller annan åtgärd för underhåll av 
maststag, ledningsgata eller gata för ensmärken, 

 
21. avverka, gallra, röja eller utföra andra ingrepp i 

vegetationen annat än i enlighet med fastställd 
skötselplan,  

 
22. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle, annat än 

i enlighet med fastställd skötselplan, 
 
23. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
 
24. plantera in växt- eller djurart, 
 
25. rida annat än på befintliga vägar, 
 
26. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga 

vägar eller för naturvårdsförvaltningens behov, eller 
för transport av skjutet högvilt,  

 
27. anlägga fiskodling, eller odling av andra växt- eller 

djurarter i vattenområdet, 
 
28. anlägga rör eller ledning i vattnet eller på botten,  
 
29. släppa ut avloppsvatten eller spolvatten, 
 
30. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar 

eller forskning,  
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B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om 
skyldighet för ägare och innehavare av särskild rätt 
till fastighet att tåla visst intrång 
 
För att tillgodose syftet med reservatet förpliktas med stöd 
av 7 kap 6 § miljöbalken ägare och innehavare av särskild 
rätt till fastigheterna tåla sådant intrång i området som: 
 
1. Utmärkning av och information om reservatet. 
 
2. Utförande och underhåll av leder, informationstavlor 

eller andra anordningar enligt fastställd skötselplan. 
 

3. Gallring, röjning, avverkning, eller annan skötselåtgärd 
i syfte att bevara och utveckla naturmiljön och den 
biologiska mångfalden enligt fastställd skötsel-plan. 

 
4. Genomförande av undersökningar av djur- och 

växtarter samt mark- och vattenförhållanden. 
 
5. Länsstyrelsen och naturvårdsförvaltaren äger rätt att 

utnyttja befintliga vägar inom reservatet.   
 
 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om 
rätten att färdas och vistas i reservatet och om 
ordningen i övrigt                                                   
 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:  
 
1. framföra alla slag av fordon annat än på befintliga 

vägar, 
 
2. tälta, längre tid än ett dygn, 
 
3. uppställa husvagn, husbil eller liknande,    
 
4. rida annat än på befintliga vägar, 
 
5. medföra okopplad hund eller annat lösgående 

sällskapsdjur, annat än i samband med jakt, 
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6. utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, 

plakat, affisch eller liknande anordning eller göra 
inskrift, 

 
7. skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, 

bark, grenar, buskar eller ris, 
 
8. störa djurlivet, exempelvis genom att medvetet 

uppehålla sig närmare än 100 meter från rovfågelbo,  
 
9. förtöja boj eller ankra permanent, 
 
10. utan länsstyrelsens tillstånd utnyttja området för 

tävlings- eller övningsändamål, 
 
11. utan samråd med Länsstyrelsen utföra undersökningar 

eller forskning.  
 
Fastställande av skötselplan   
 
Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm fastställer 
länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till 
beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare för 
naturreservatet är länsstyrelsen. 
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljö-
departementet inom tre veckor från den dag denna 
författning utkom från trycket. Eventuell skrivelse sänds 
till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar. 
 
 
ANITA BRÅKENHIELM 
 
      Åsa Johansson 


