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Föreskrifter om bildande av naturreservat 
meddelade av Nybro kommun 

Nybro kommun har genom beslut 2005-08-29  med stöd 
av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat området Rismåla, som 
det avgränsas med innerkanten av begränsningslinjen på 
bifogad karta inom fastigheterna del av Desemåla 1:5 
(med före detta Desemåla 1:7 och före detta del av 
Desemåla 1:2) del av Rismåla 2:3 samt del av Idehult 2:1 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 Rismåla naturreservat.          
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Utkom från trycket 
7 oktober 2005 

Reservatsföreskrifter     

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden 

 
Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att: 

 
1. avstycka fastighet eller tomt, 
2. uppföra byggnad (gäller även till- eller 
ombyggnad) eller anläggning som t ex camping, som 
ej är nödvändig för reservatets funktion, 
 
3. anlägga väg, led, bro eller parkeringsplats med 
undantag för åtgärder inom ramen för lokala 
naturvårdsprojekt eller andra åtgärder för reservatets 
funktion, 
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4. utan tillstånd anlägga brygga, permanent 
förtöjningsplats eller permanent uppläggningsplats 
för båtar, 
 
5. uppföra mast, antenn eller vindkraftverk eller 
liknande anordning, 
 
6. utan tillstånd anlägga mark- eller 
luftledningsgata med därtill hörande ledning eller dra 
fram ledning eller rör i vattnet på botten, 
 
7. utföra vattentäkt, 
 
8. sätta upp tavla, skylt, plakat, inskrift, affisch 
eller därmed jämförlig anordning eller göra inskrift 
med undantag för de anordningar som behövs för 
reservatets funktion eller jaktens och fiskets behov, 
 
9. uppföra stängsel, vägbom eller annan hägnad 
som ej framgår av skötselplanen, 
 
10. bedriva täkt av något slag, 
 
11. utan tillstånd borra, spränga, gräva, schakta 
eller muddra. Kommentar: Inkluderar anläggande av 
våtmark, 
 
12. utfylla, tippa eller anordna upplag. Undantag 
gäller för virkesupplag för att effektuera skötselplan 
eller öka biologisk mångfald. Mindre utfyllnader med 
singel för att öka gölens tillgänglighet är också 
undantagna, 
 
13. utan tillstånd dikesrensa. Dikning omfattas av 
generellt förbud, 
 
14. ta bort eller skada stengärdsgård eller 
odlingsröse, 
 
15. använda kemiska eller biologiska 
bekämpningsmedel, 
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16. tillföra växtnäringsämnen, 
jordförbättringsmedel eller tillföra kalk på 
skogsmark eller våtmark, 
 
17. avverka eller utföra skogsvårdsåtgärder utöver 
vad skötselplanen föreskriver. Undantag gäller för 
kraftledningen på Desemåla 1:5, där en så bred 
gata som krävs får underhållas, 
 
18. ta bort eller upparbeta dött träd. Hantering av 
vindfällen regleras av skötselplanen, 
 
19. plantera eller så träd eller buskar, 
 
20. utan länsstyrelsens och kommunens tillstånd 
plantera ut växter eller djur, 
 
21. inom landområdet framföra motorfordon eller 
annat transportmedel annat än på befintliga vägar 
eller i samband med jakt för transport av skjutet 
högvilt, 
 
22. framföra lågflygande luftfarkost eller landa med 
luftfarkost med undantag för vad som krävs för underhåll 
etc av befintliga kraftledningar, 
 
23. använda eller upplåta området för 
motorsporttävling, skyttetävling och liknande eller 
övningsverksamhet. 
 
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). 
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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. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om 
rätten att färdas och vistas inom reservatet 
 
Utöver vad som enligt annan lagstiftning gäller är 
det förbjudet för allmänheten 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 och 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, 
 
 
6. skada eller ta bort växande eller döda träd, 
buskar, stubbar eller lågor, 
 
7. gräva eller dra upp växter eller växtdelar med 
rötterna eller plocka mossor, lavar eller 
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vedsvampar. Matsvamp och bär får plockas för 
husbehov, 
 
8. dumpa trädgårdsavfall och annat avfall, 
 
9. utan tillstånd sätta upp tavla, skylt, plakat, 
affisch eller liknande anordning eller göra inskrift, 
 
10. använda området för organiserade tävlings- 
eller övningsändamål eller motsvarande. Tillstånd 
kan dock ges för orienteringstävlingar och liknande, 
 
11. utan kommunens tillstånd bedriva kommersiell 
verksamhet. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för gällande 
vattendomar eller andra beslut om verksamhet, 
servitut etc som fattats innan reservatet bildats. 
Således finns inget hinder för underhåll och 
reparation av spillvattenledningen genom 
reservatet. Samma gäller för eventuell 
komplettering framgent med en vattenledning 
utmed spillvattenledningens sträckning. 
 
Vidare gäller att den del av reservatet som omfattas 
av jordbruksarrende fortsättningsvis sköts i enlighet 
med antagen skötselplan. 
 
Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra 
hinder för de åtgärder som behövs för reservatets 
skötsel enligt fastställd skötselplan . Dessa åtgärder 
innebär bland annat transporter av virke, tillfälliga 
virkesupplag m m. 
 
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. 
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Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag 
då denna författning kom ut från trycket. 
 
 
Nybro kommun 

 


