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Föreskrifter om  bildande av naturreservat 
meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 2001-12-13  med stöd 
av 7 kap 4 § miljöbalken förklarat de områden inom 
fastigheten Forsby 1:1 i Västerviks kommun som 
avgränsas med innerkanter av streckade linjer på bifogad 
karta som naturreservat med föreskrifter och skötselplan 
enligt nedan. Reservatets namn skall vara 
Naturreservatet Forsby. 

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 naturreservatet enligt 7 kap 6 § 
miljöbalken och som angivits i fastställd skötselplan. 
 
A.   Föreskrifter enligt 7 kap 5 § miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda markområden 
inom naturreservatet 
 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:    
 
1. Uppföra byggnad, anläggning eller hägnad.  
 
2. Anlägga väg, parkeringsplats, campingplats, 

uppställningsplats för husvagnar, led, spång eller 
bredda befintlig väg.  

 
3.  Uppföra mast, antenn, vindkraftverk eller liknande 

anordning samt att anlägga luft- eller 
markledningsgata med därtill hörande ledning. 

08FS 2002:03 
 

Utkom från trycket 
den 11 januari 2002 

 



08FS 2002:03 
sid 2 (5) 

 
4. Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller 

bedriva täkt av något slag.  
 
5. Anordna upplag annat än tillfälligt för 

naturvårdsförvaltningens behov. 
 
6. Utan länsstyrelsens tillstånd uppföra jakttorn. 
 
7. Tillföra växtnäringsämne, rötslam, 

jordförbättringsmedel och kalk samt kemiska eller 
biologiska bekämpningsmedel.  

 
8. Dika eller dikesrensa med undantag av rensning 

enligt miljöbalkens definition av befintliga diken i 
gräns mot åkermark och av vattendrag i gräns mot 
naturreservatet. 

 
9. Dämma eller invalla. 
 
10. Odla upp skogsmark eller våtmark. 
 
11. Plantera eller så träd eller buskar.  
 
12. Införa växt- eller djurart. 
 
13. Avverka, ta bort dött träd eller vindfälle, gallra, röja 

eller utföra annan skogsvårdsåtgärd annat än i 
enlighet med fastställd skötselplan.  

 
14. Framföra motorfordon annat än i samband med jakt 

för transport av skjutet högvilt.  
 
15. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell 

verksamhet. 
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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 naturreservatet 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 naturreservatet. 
 
2. Uppsättande av informationstavlor och andra 

anordningar för allmänheten enligt fastställd 
skötselplan.  

 
3. Gallring, röjning, avverkning eller annan skötselåtgärd 

i syfte att bevara och utveckla naturmiljön och den 
biologiska mångfalden enligt fastställd skötselplan. 

 
4. Genomförande av undersökningar av djur- och 

växtarter samt mark- och vattenförhållanden.  
 
5. Skogsskyddsåtgärder som naturvårdsförvaltaren 

finner nödvändiga.     
 

För naturreservatets skötsel äger naturvårdsförvaltaren rätt 
att utnyttja befintliga vägar inom reservatet.   
 
C.  Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om 

rätten att färdas och vistas i naturreservatet samt 
om ordningen i övrigt 

 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:  
 
1. Framföra motorfordon. 
 
2. Rida, framföra hästfordon eller cykla utanför befintlig 

väg eller stig. 
 
3. Tälta mer än ett dygn på samma plats. 
 
4. Göra upp eld. 
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5. Störa djurlivet. 
 
6. Medföra okopplad hund eller annat lösgående 

sällskapsdjur. 
 
7. Ta loss bitar från berggrunden. 
 
8. Gräva eller dra upp växter eller växtdelar med 

rötterna. 
 
9. Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, 

bark, grenar, buskar eller ris. 
 
10. Plocka eller skada vedsvampar, mossor eller lavar. 
 
11. Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande 

anordning eller göra inskrift. 
 
12. Utan länsstyrelsens tillstånd använda området för 

tävlings- eller övningsändamål.  
 
13. Utan länsstyrelsens tillstånd bedriva kommersiell 

verksamhet. 
 
14. Utan samråd med länsstyrelsen utföra undersökning 

eller forskning. 
 

Föreskriften under C1 gäller inte vid transport av högvilt i 
samband med jakt, medan föreskrifterna under C3 och C4 
ej gäller markägare och innehavare av särskild rätt till 
fastigheten. Föreskrifterna under C5 och C6 gäller inte 
jakträttsinnehavare i samband med jaktutövning. 
 
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 
naturreservatet är länsstyrelsen. 
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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. 
 
ANITA BRÅKENHIELM 
 
      Patrick Isendahl 


