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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 
fastigheterna Östra Össby 1:2, 1:4, 2:3, 3:2 och 5:1 samt 
samfälligheten Östra Vässby s:1 i Borgholms kommun, 
som avgränsas med innerkanten av den streckade linjen på 
bifogad karta, som naturreservat med föreskrifter  och 
skötselplan enligt nedan. Reservatets namn skall vara 
Naturreservatet Östra Vässby. 

När detta beslut vinner laga kraft upphör  Länsstyrelsens 
beslut 1966-08-10 om landskapsbildsskydd enligt 19 § 
naturvårdslagen, äldre lydelsen att gälla i det  område som 
berörs av beslutet om naturreservat. 

Föreskrifter 

För området skall gälla de föreskrifter enligt 7 kap 5, 6 
och 30 §§ miljöbalken vilka anges nedan.  
 
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 
fastställd skötselplan. 
 
 
Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken, om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet 
 
 

08FS 2000:72 
 

Utkom från trycket 
1 september 2000 
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A. Det är utöver vad som annars gäller förbjudet att: 
 
1. uppföra helt ny byggnad eller anläggning, 
 
2. bedriva täkt av något slag, 
 
3. borra, spränga, gräva, schakta, muddra, fylla ut eller 

tippa, 
 
4. anlägga campingplats eller uppställningsplats för 

husvagnar eller husbilar, 
 
5. uppföra vindkraftverk, mast, antenn eller liknande 

anordning, 
 
6. uppföra stängsel eller annan hägnad annat än för 

djurhållningens behov, 
 
7. anlägga väg eller parkeringsplats, 
 
8. anlägga luft- eller markledning med därtill hörande 

ledningsgata, 
 
9. dra fram ledning eller rör i vatten eller på botten, 
 
10. släppa ut avloppsvatten, kylvatten, varmvatten eller 

tankspolvatten, 
 
11. bedriva vattenverksamhet - åtgärder i vattenområdet 

som syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 
 
12. plöja, harva eller fräsa annan mark än den som i 

skötselplanen redovisas som åker eller kultiverad 
betesmark, 

 
13. tillföra växtnäringsämnen (stallgödsel, handelsgödsel, 

rötslam) eller jordförbättringsmedel annat än på mark 
som i skötselplanen redovisas som åker, 

 
14. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel 

annat än på mark som i skötselplanen redovisas som 
åker, 
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15. plantera eller så träd, buskar eller andra växter annat än 

på åker eller tomtmark, 
 
16. införa växt- eller djurarter, 
 
17. anlägga fiskodling eller odling av växt- eller andra 

djurarter i vattnet, 
 
18. jaga sjöfågel annat än under tiden från 1 september 

(eller senare om annat datum gäller generellt för 
sjöfågelarten) fram till sista jaktdatum för respektive 
sjöfågelart. Sjöfågeljakten ska ske i sådan utsträckning 
och på sådant sätt att antalet rastande fåglar inte 
minskar pga jakten jämfört med antalet hösten år 2000.  

 
19. fiska från stranden eller nära stranden (200 m från 

stranden eller närmare) annat än under tiden från 1 
september fram till 31 mars. Fisket ska ske i sådan 
utsträckning och på sådant sätt att antalet rastande 
fåglar inte minskar pga fisket jämfört med antalet 
hösten år 2000.  

 
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 A11 ska inte innebära hinder för 
användning av Alvervikens vatten till bevattning, i 
nuvarande begränsade omfattning. 
 
 
 
 
B. Det är utan länsstyrelsens tillstånd förbjudet att, 
 
1. utföra till- eller ombyggnad på befintlig byggnad eller 

anläggning, 
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2. anordna upplag annat än tillfälligt för jordbrukets 
behov, 

 
3. anlägga led, bro, spång eller bredda befintlig väg, 
 
4. upplåta markområdet för tävlings- eller 

övningsändamål, 
 
5. dikesrensa, dämma eller invalla vatten, 

6. anlägga hamn eller brygga eller anordna uppläggnings- 
eller förtöjningsplats för farkoster eller flytdockor 

 
Föreskrifterna under A3 eller B5 ska inte utgöra hinder för 
rensning av befintliga vattenhål för djurhållningen. 
 
Tillstånd enligt punkt B6 bör inte vägras för åtgärder som 
syftar till att markägarnas husbehovsfiske ska kunna 
fortlöpa i nuvarande omfattning. 
 
 
 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om 
skyldighet för ägaren 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 att tåla sådana intrång i reservatet 
som: 
 
1. utmärkning av och information om reservatet. 
 
2. utförande och underhåll av tillfartsvägar, 

parkeringsplatser, vandringsleder, rastplatser, sanitära 
anläggningar, informationstavlor och andra liknande 
anläggningar eller anordningar enligt fastställd 
skötselplan, 

 
3. gallring, röjning, avverkning, betesdrift, uppsättning 

och underhåll av stängsel eller annan skötselåtgärd i 
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syfte att bevara och utveckla natur- och kulturmiljön 
och den biologiska mångfalden enligt fastställd 
skötselplan, 

 
4. upplåtelse av markerna till annan, som ägarna/brukarna 

skäligen kan godkänna, om de inte själva kan sköta 
markerna enligt fastställd skötselplan, 

 
5. genomförande av undersökningar av djur- och 

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

utnyttja befintliga vägar inom reservatet. 
 
 
D. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om 
rätten att färdas och vistas i reservatet och om 
ordningen i övrigt 
 
Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas 
och vistas i reservatet, är det utöver vad som annars gäller 
förbjudet att: 
 
1. beträda eller vistas inom det område som är markerat 

på bifogad beslutskarta, under tiden 1.4 – 31.7, 
 
2. framföra motorfordon annat än för jordbrukets 

ändamål, 
 
3. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, 

med högre hastighet än 5 knop, 
 
4. framföra svävare, hydrokopter, vattenskoter eller 

liknande farkost, 
 
5. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller förtöja 

eller ankra båt annat än på särskilt anvisade platser, 
 
6. 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, 
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7. medföra okopplad hund eller annat lösgående 
sällskapsdjur, 

 
8. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande 

anordning eller göra inskrift, 
 
9. göra upp eld (annat än på särskilt anvisade platser), 
 
10. gräva eller dra upp kärlväxter med rötterna, 
 
11. utan samråd med länsstyrelsen företa vetenskapliga 

undersökningar, 
 
12. utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell 

verksamhet. Detta gäller även kommersiell jakt. 
 
Jakträttsinnehavaren disponerar jakten under jaktsäsong 
utan inskränkningar av föreskrifterna under D6 och D7. 
Förbudet under D7 innebär inte heller hinder för 
djurhållare att använda hund för att driva boskap. 
 
Fastställande av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. fastställer 
länsstyrelsen de mål och riktlinjer som framgår av den till 
beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare för reservatet 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. 
 
 
ULF FÄRNHÖK 
 
      Åsa Enefalk 
 
 

 


