
 
 
 
 

Kalmar läns författningssamling 
Hultsfreds kommun 
   
 
 
 
Föreskrifter om bildande av naturreservat 
meddelade av Hultsfreds kommun 

Hultsfreds kommun har genom beslut 2006-01-30 
med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken förklarat det 
område inom fastigheterna Hulingsryd 40:175, 
40:184 och 41:119, som markerats på bifogad karta, 
som naturreservat med föreskrifter och skötselplan 
enligt nedan. Reservatet omfattar 9 hektar och ligger 
ca tre kilometer nordost Hultsfreds tätort.  
Reservatets namn skall vara Naturreservatet 
Hulingsryd. 
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Föreskrifter 
 

För området skall gälla de föreskrifter enligt 7 kap 5,6 och 
30 §§ miljöbalken som anges nedan. 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för reservatsförvaltningen 
att utföra de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet 
med reservatet enligt 7 kap 6 § miljöbalken och som är 
närmare angivna i fastställd skötselplan. 

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

 
Utöver vad som annars gäller är det inte tillåtet att: 
 
1.Uppföra byggnad eller anläggning 
2.Anlägga väg eller parkeringsplats. 
3.Utan kommunens tillstånd anlägga led, bro eller spång  
   eller bredda befintlig väg. 
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4. Uppföra mast, antenn, vindkraftverk eller liknande  
    anordning. 
5. Anlägga luft- eller markledningsgata med därtill  
    hörande ledning eller dra fram ledning. 
6. Anordna upplag. 
7. Borra, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa. 
8. Dika eller utan kommunens tillstånd dikesrensa. 
9. Dämma eller invalla. 

10. Tillföra växtnäringsämne, jordförbättringsmedel eller 
    kalk. 

11. Använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel. 
12. Avverka eller utföra skogsvård. 
13. Ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle. 
14. Införa växter eller djur. 

 
 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om 
förpliktelser för ägare och innehavare av särskild rätt till 
fastigheter att tåla visst intrång.

 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter skall 
tåla att följande anordningar utförs och att följande 
åtgärder vidtas: 

 
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, naturvårdsbränning,  
   ängsbruk, betesdrift, uppsättning och underhåll av  
   stängsel 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.  
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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 inte tillåtet att: 
 
1.Framföra alla slag av fordon annat än på befintlig väg. 
2.Ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn. 
3.Sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller liknande  
   anordning eller göra inskrift. 
4.Göra upp eld. 
5.Gräva upp, plocka eller skada växter eller växtdelar med  
   undantag av bär och matsvamp för husbehov. 
6.Skada eller ta bort växande eller döda träd, stubbar,  
   bark, grenar, buskar eller ris. 
7.Utan samråd med kommunen utföra insamling,  
   undersökning eller forskning. 
 
 
Fastställande av skötselplan 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm, fastställer 
kommunfullmäktige de mål och riktlinjer som framgår av 
den till beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare för 
naturreservatet är kommunstyrelsen. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft 
tre veckor från den dag denna författning kom ut från 
trycket. 
 
Hultsfreds kommun 
 

 


	10. Tillföra växtnäringsämne, jordförbättringsmedel eller

