Kalmar läns författningssamling
Nybro kommun

Föreskrifter om bildande av naturreservat
meddelade av Nybro kommun
Nybro kommun har genom beslut 2005-04-25 med stöd av 7
kap 4 § miljöbalken förklarat de områden, som avgränsas med
innerkanten av begränsningslinjen på bifogad karta inom fastigheten Bjällingsmåla 1:41 i kommunen, som naturreservat med
föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Avgränsningen innebär att
vägområden för allmänna vägar ej omfattas av reservatet.
Reservatets namn ska vara Bjällingsmåla naturreservat.
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Reservatsföreskrifter
A.Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om
inskränkningar i rätten att använda markområden inom
reservatet
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att:
1.Avstycka fastighet eller tomt.
2.Uppföra byggnad (gäller även om- eller tillbyggnad) eller
anläggning som t ex campingplats, som ej är nödvändig för
reservatets funktion.
3.Anlägga väg, parkeringsplats, led eller bro eller bredda
befintlig väg. Undantag gäller för åtgärder inom ramen för
lokala naturvårdsprojekt eller andra åtgärder för reservatets
funktion.
4.Anlägga hamn, brygga, permanent förtöjningsplats eller
uppläggningsplats för båtar. Uppläggning av båtar får dock
ske i den omfattning som förekommit innan reservatet
bildades.
5.Uppföra mast, antenn, vindkraftverk eller liknande
anordning.
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6.Anlägga luft- eller markledningsgata med därtill hörande
ledning.
7.Utföra vattentäkt.
8.Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande
anordning eller göra inskrift med undantag för de
anordningar som krävs för reservatets funktion eller för
jaktens och fiskets behov.
9.Uppföra stängsel, vägbom eller annan hägnad som ej
framgår av skötselplanen.
10.Bedriva täkt av något slag.
11.Borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa eller
anordna upplag.
12.Ta bort eller skada stengärdsgård eller odlingsröse.
13.Dika eller utföra dikesrensning.
14.Tillföra växtnäringsämnen, jordförbättringsmedel eller
tillföra kalk på skogsmark eller våtmark.
15.Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel.
16.Avverka eller utföra skogsvårdsåtgärder utöver vad
skötselplanen föreskriver.
17.Ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle.
18.Plantera eller så träd eller buskar.
19.Utan länsstyrelsens och kommunens tillstånd, plantera ut
växter eller djur.
20.Framföra motorfordon eller annat transportmedel annat än
på befintliga vägar eller i samband med jakt för transport
av skjutet högvilt.
21.Framföra lågflygande luftfarkost eller landa med luftfarkost
med undantag för vad som krävs för underhåll etc av
befintliga kraftledningar.
22.Anlägga fiskodling eller odling av andra växt- eller
djurarter i reservatets vattenområde.
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23.Använda eller upplåta området för motorsporttävling,
skyttetävling, och liknande eller övningsverksamhet.
Tillstånd till orienteringstävling eller liknande aktivitet kan
ges med undantag för skötselområde A och B.
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att
tåla visst intrång
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet
förpliktas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder
vidtas för att tillgodose syftet med reservatet:
1.Utmärkning av och information om reservatet (enligt svensk
standard SIS 03 15 22).
2.Utförande och underhåll av tillfartsvägar, parkeringsplatser,
vandringsleder, rastplatser, informationstavlor och andra
liknande anläggningar eller anordningar enligt fastställd
skötselplan.
3.Gallring och röjning, naturvårdsbränning, betesdrift eller
annan skötselåtgärd i syfte att bevara och utveckla
naturmiljön och den biologiska mångfalden enligt fastställd
skötselplan samt skogsskyddsåtgärd utöver skötselplan
som tillsynsmyndigheten finner nödvändig.
4.Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter
samt mark- och vattenförhållanden.
5.Allmänheten äger rätt att nyttja befintlig väg inom
reservatet.
C.Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att
färdas och vistas inom reservatet
Utöver vad som enligt annan lagstiftning gäller är det för
allmänheten förbjudet att
1.cykla eller rida på annat än särskilt anvisade leder,
2.framföra motordrivet fordon annat än på befintliga bilvägar,
3.ställa upp husbil, husvagn eller släpvagn eller tälta mer än
högst två dygn i följd på samma ställe,
4.göra upp eld på andra än särskilt anvisade platser,
5.medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur
med undantag för jakt,
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6.gräva eller dra upp växter eller växtdelar med rötterna eller
plocka mossor, lavar eller vedsvampar. Matsvamp och bär
får plockas för husbehov,
7.skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar, lågor,
bark, grenar eller buskar,
8.dumpa trädgårdsavfall och annat avfall,
9.sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande
anordning eller göra inskrift,
10.använda området för motorsporttävling, skyttetävling och
liknande eller övningsverksamhet. Orienteringstävling och
liknande aktiviteter kräver tillstånd, vilket ej medges för
skötselområde A och B,
11.utan kommunens tillstånd bedriva kommersiell
verksamhet.
Föreskrifterna ovan utgör inte hinder för gällande
vattendomar eller andra beslut om verksamhet, servitut etc
som fattats innan reservatet bildats.
Föreskrifterna under A och C ovan utgör inte hinder för de åtgärder
som behövs för reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan .
Dessa åtgärder omfattar även tillfälliga virkesupplag och uppställning av skogsmaskin och övernattningsbod på skogsvägens
vändplats samt permanenta virkesupplag för att öka den biologiska
mångfalden.

Ägarna till fastigheterna på Näset får vid samordnade
avverkningar anordna tillfällig bro över kanalen vid Näset och
transportera virke på befintlig virkestransportled fram till
skogsvägens vändplats, som därvid får användas för tillfälliga
virkesupplag, uppställning av skogsmaskin och
övernattningsbod. Vidare får åtgärder vidtas för att hålla
leden mellan vändplatsen och Näset farbar för
skogsmaskiner (omfattar ej åtgärder för standard i nivå med
bilväg).
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Föreskrifterna under punkten C gäller även fastighetsägare
och innehavare av särskild rätt till fastighet när de inte
utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten.
Förvaltare av reservatet är tekniska nämnden.
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då denna
författning kom ut från trycket.

Nybro kommun.

