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Föreskrifter om bildande av naturreservatet 
Knisa lövskog meddelade av Länsstyrelsen i 
Kalmar län 

Länsstyrelsen har genom beslut 2015-12-03 med stöd av 7 kap 4 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) förklarat det område i Borgholms kommun 
som avgränsas på bifogad karta som naturreservat med föreskrifter och 
skötselplan enligt nedan. Följande fastigheter ingår i reservatet: Gel 1:3, 
Knisa 2:6, 2:10, 2:19, 3:1, ga:1, ga:3, Lofta 3:2 och Uggletorp 1:10. 
Reservatets namn ska vara naturreservatet Knisa lövskog.    
 
Reservatsföreskrifter 
 
Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen 
följande:  
 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden inom reservatet 
 
Det är förbjudet att inom reservatet:     
 

1. Uppföra eller utöka byggnad eller anläggning.  
 
2. Anlägga väg eller parkeringsplats eller bredda befintlig väg. 
 
3. Uppföra mast eller vindkraftverk. 
 
4. Dra fram ledning i mark, vatten eller luft.  
 
5. Anordna upplag, tippa, dumpa eller utfylla.  

 
6. Uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än djurhållningens 

behov.  
 
7. Bedriva täktverksamhet, prospektera eller bortföra torv, alger, 

olja, gas, mineral eller annat geologiskt material. 
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8. Borra, spränga, gräva, schakta eller muddra eller vidta åtgärd som 

skadar berg, mark, sten eller botten.  
 
9. Ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse.  

 
10. Dika. 
 
11. Odla upp betesmark, slåttermark eller våtmark. 
 
12. Använda bekämpningsmedel eller kalk. 

 
13. Tillföra växtnäringsämnen annat än på åker. 
 
14. Använda ivermektinbaserade preparat på betesdjur då de 

uppehåller sig inom reservatet, annat än vid direkt veterinär 
rekommendation. 

 
15. Avverka, upparbeta vindfälle eller utföra annan skogsbruksåtgärd.  
 
16. Skada eller ta bort dött träd.  
 
17. Plantera eller så träd eller buskar. 
 
18. Plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer. 
 
19. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar, för 

jordbrukets behov eller i samband med jakt för transport av 
skjuten älg, hjort eller skjutet vildsvin. 

 
20. Släppa ut avloppsvatten. 
 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  
 
21. Uppföra jakttorn. 
 
22. Anlägga led eller spång. 

 
23. Uppföra vägbom. 

 
Det är förbjudet att utan samråd med Länsstyrelsen:  

 
24. Tillskottsutfodra betesdjur inom områdets naturbetesmarker eller 

ängsmarker. 
 

25. Utfodra vilt. 
 

Föreskrifterna under A gäller inte vid drift och underhåll av allmän och 
enskild väg med tillhörande vägområde. 
  
Utan hinder av föreskrifterna under A får befintliga brukningsvägar till 
åkermark underhållas för att möjliggöra framkomlighet med 
jordbruksmaskiner.  
 
Utan hinder av föreskriften A 8 får mindre ytliga hål grävas vid eftersök 
av tryffelsvamp. Hålen ska återställas. 
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Utan hinder av föreskriften A15 får vedartad vegetation som växer i 
anslutning till åkermark och som på ett betydande sätt försvårar ett 
rationellt brukande av åkermarken tas bort. Träd med höga naturvärden 
ska sparas. Samråd ska ske med Länsstyrelsen innan åtgärd utförs. 
 
Utan hinder av föreskrifterna A15 och A16 får träd som fallit ned över 
befintliga vägar, leder, ledningar, stängsel, tomtmarker, åker-, betes- eller 
slåttermarker tas bort och flyttas tillbaka till lämplig plats i 
naturreservatet. 
 
Utan hinder av föreskriften A15 får träd som inom snar framtid riskerar att 
falla ned över befintliga vägar, leder, ledningar, stängsel, tomtmarker, 
åker-, betes- eller slåttermarker tas bort och flyttas tillbaka till lämplig 
plats i naturreservatet. Samråd ska ske med Länsstyrelsen innan åtgärd 
utförs. 
 
Utan hinder av föreskrifterna A5 och A15 får fastighetsägare till 
Uggletorp 1:10 utfylla mark närmast vattenbrunn och avverka yngre träd 
och buskar på platser markerade på beslutskarta, bilaga 2. 
 
Utan hinder av föreskriften A15 får nyttjanderättinnehavare till jakt utföra 
underhållsröjning av mindre buskar och unga träd klenare än fem cm i 
brösthöjd i befintliga siktgator vid jaktpass. 
 
Utan hinder av föreskriften A19 får motordriven fyrhjuling framföras på 
befintliga skogsstigar för tillsyn av fastighet under förutsättning att 
körskador kan undvikas. 
 
Utan hinder av föreskriften A 4 får nätägare efter tillstånd från 
Länsstyrelsen utöka elnätet vid begärd elanslutning. 
 
Föreskrifterna under A utgör inte hinder för underhåll av befintliga 
ledningar samt underhållsröjning av tillhörande gator enligt gällande 
ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. 
 
Föreskriften A10 gäller inte rensning av diken som avvattnar åker-, betes- 
eller slåttermarker, liksom diken på skogsmark där områden utanför 
reservatet samt vägar inom reservatet påverkas negativt av utebliven 
rensning. Samråd ska ske med Länsstyrelsen innan åtgärd utförs. 
 
 
B. Förpliktelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst 
intrång 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter ska tåla att följande 
anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:  
 

1. Utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar. 

 
2. Uppsättning och underhåll av informationstavlor enligt 

beslutskarta.  
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3. Naturvårdande skötsel i huvudsak i form av restaurering av 

ängsmark och därefter ängsskötsel, restaurering av betesmark och 
därefter bete samt åtgärder för att gynna lövträd och 
lövträdsföryngring i ängsmark, betesmark, ädellövskog och 
lövsumpskog. 

  
4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 

 
C. Ordningsföreskrifter för allmänheten enligt 7 kap. 30 § 
miljöbalken om rätten att färdas och vistas i reservatet 
samt om ordningen i övrigt inom reservatet 
 
Det är förbjudet att inom reservatet:  
 

1. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.   
 
2. Bedriva militär övningsverksamhet. 

 
3. Tälta mer än ett dygn på samma ställe. 

 
4. Starta och landa med luftfartyg. 

 
5. Framföra cykel annat än på väg eller stig. 

 
6. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd, eller 

uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt. 
 

7. Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. 
 

8. Elda annat än i medhavd grill eller friluftskök eller på särskilt 
anvisade platser. 

 
9. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar. 
 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  
 

10. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar. 
 

11. Gräva eller dra upp kärlväxter.  
 

12. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som 
dödar. 

 
13. Genomföra idrottstävling eller idrottsarrangemang. 

 
14. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, 

snitsel, markering eller liknande. 
 
Föreskriften C1 och C14 gäller inte fastighetsägare, jordbruksarrendator 
och jakträttsinnehavare. 
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Föreskriften C3 gäller inte fastighetsägare. 
 
Föreskriften C6 – 7 gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt. 
 
Föreskrifterna i A och C ska inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra 
eller låta utföra de åtgärder som erfordras för att uppnå reservatets syfte 
och som framgår av föreskrifterna B 1 – 4 ovan. 
 
Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för brådskande 
yrkesutövning av personal vid räddningstjänst, polis- eller tullpersonal, 
personal vid kustbevakningen, sjukvårdspersonal eller veterinär eller i 
andra jämförliga, trängande fall. 
 

Fastställande av skötselplan   
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen bifogad skötselplan. Förvaltare 
för naturreservatet är länsstyrelsen. 
 
 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft tre veckor från 
den dag denna författning kom ut från trycket.   
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, inom tre 
veckor från den dag denna författning kom ut från trycket. Eventuell 
skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.    
 
 
 
STEFAN CARLSSON 
       

Johan Thorsén  



Bilaga 2

Gräns för naturreservat

Beslutskarta
NATURRESERVATET KNISA LÖVSKOG
Tillhör Länsstyrelsens ärende dnr 511-647-12

1:10 000Skala ´© Lantmäteriet

Undantag från föreskrifter Uggletorp 1:10
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