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Kronobergs läns författningssamling 

 

 

Länsstyrelsen i Kronobergs läns föreskrifter 

om naturreservatet Sydvästra Sirkön i Tingsryds kommun; 
 

beslutade den 14 december 2022. 

(Diarienummer 511-1822-2019) 

07FS 2022:08 
Utkom från trycket 

den 19 december 2022 

 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarat området Sydvästra 

Sirkön som naturreservat. Beslutet innefattar inskränkningar i rätten att använda 

mark- och vattenområden och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 

6 §§ miljöbalken. Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos Länsstyrelsen. 

 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 22 § förordningen (1998:1252) om om-

rådesskydd enligt miljöbalken med mera följande. 

 

Ordningsföreskrifter 

Inom naturreservatet är det förbjudet att: 
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1. skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller 

mejsla 

2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna 

träd och buskar 

3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra väx-

ter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter  

Undantag: Bär och matsvamp får plockas för husbehov 

4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 

enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvi-

sad och iordningställd parkeringsplats 

6. parkera eller ställa upp husvagn eller husbil mellan kl. 00.00 och 05.00 

7. tälta eller sätta upp vindskydd eller liknande anordning utanför anvisad 

plats 

Undantag: under perioden 15 september – 30 april är tältning tillåtet en natt 

i hela området 

8. elda utanför anvisad eldningsplats 

9. ankra eller förtöja husbåt 

10. inom land- eller vattenområdet starta eller landa med luftfartyg eller drönare 

11. förtöja eller använda vattenskoter 

Undantag: Användning av vattenskoter är tillåten vid sjöräddning eller 

annat samhällsnyttigt ändamål 

12. störa eller skada djurlivet till exempel genom närgånget uppträdande vid 

bo- eller lekplats 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

13. vetenskaplig undersökning 

14. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande  

15. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet. 

 

___________ 

 

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en dispens-

prövning utan att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt tillstånd till en åtgärd 

efter att denna beskrivits på lämpligt sätt. 

 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bland annat miljö-

balken, jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturmiljölagen.  

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 7 januari 2023. 

 

 

 

På Länsstyrelsens vägnar 

 

MALIN ALMQVIST 

Helene Pettersson 
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