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BILDANDE AV NATURRESERVATET SUNDRANÄS I LJUNGBY 
KOMMUN 

BESLUT 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 
området Sundranäs som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska 
vara fastighetsgränsen för fastigheten Sundranäs 1:9 enligt bifogad kar‐
ta (bilaga 1). 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan 
angivna föreskrifter ska gälla för reservatet, se nedan under 
RESERVATSFÖRESKRIFTER. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets 
långsiktiga vård. 

Länsstyrelsen utser Skogsstyrelsen Kronobergs Östra distrikt till förval‐
tare av reservatet. 

SYFTET MED RESERVATET  

Syftet med reservatet är att bevara bok‐ och ädellövskogar av hög ålder 
med inslag av äldre träd av ek, lönn och björk samt de kring gården 
belägna betesmarkerna. Värdefulla betesmarker på sidlänt, källpåver‐
kad mark ska också bevaras och utvecklas med fortsatt bete. Andelen 
multnande ved ska öka för att skapa livsmiljöer för växt‐ och djurarter. 
Områdets kulturhistoriska värden ska tas tillvara och delar av de över‐
givna och granplanterade åkrarna ska åter tas i hävd med bete eller 
utvecklas till lövskogar med ädellövinslag. 
  
Friluftsliv och vetenskapliga undersökningar ska kunna bedrivas i re‐
servatet med hänsyn tagen till områdets naturvärden. 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränk‐
ningar i rätten att använda mark‐ och vattenområden i natur‐
reservatet 

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 
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1. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller annan 

jordart 
 
2. borra, spränga, schakta, gräva, dämma, dika, dikesrensa, fylla ut, 

tippa, anordna upplag eller utföra annan liknande åtgärd på land 
eller i vatten  

Anmärkning: 
Tillfälligt upplag för jord- och skogsbruk får ske efter sam-
råd med förvaltaren. 

 
3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats 

Anmärkning: 
  Underhåll av befintlig väg får ske.  
 
4. ta bort eller skada stengärdesgård, odlingsröse eller annan kultur-

lämning 
 
5. uppföra byggnad eller anläggning 

Anmärkning: 
Förvaltaren kan ge tillstånd till jakttorn och anordningar för 
betesdjur på lämplig plats och om behov finns. 

 
6. anlägga mast, vindkraftverk, luft- eller markledning 

Anmärkning: 
Underhåll eller ersättning av befintlig anläggning på samma 
plats och av motsvarande kapacitet får ske. 

 
7. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller 

utföra annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller 
buskar 

Anmärkning I: 
Förvaltaren kan ge tillstånd till att ta upp och underhålla 
siktgata för jaktens behov på lämplig plats och om behov 
finns. 
Anmärkning II: 
Underhåll av ledningsgata får ske.  

 
8. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda gröv-

re grenar 
Anmärkning: Vindfälle eller döda grenar som hamnar 
olämpligt och påtagligt hindrar bete eller framkomlighet på 
stigar, vägar och i vatten får flyttas till annan lämplig plats 
inom reservatet.  
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9. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbätt-

ringsmedel. 
Anmärkning:  
Organiska gödselmedel och kalk får tillföras på befintlig 
åker. 

 
10. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så 

eller plantera ut arter 
Anmärkning: Grödor på åker är undantagna. 

 
11. utfodra vilt, sätta upp saltsten eller anlägga åtel 

 
12. anlägga fiskodling. 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet för 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att följande 
åtgärder vidtas inom reservatet utan ytterligare ersättning  

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar iordningställs och åtgärder vidtas: 
 
1. utmärkning av reservatsgräns och information om reservatet  
 

2. att följande skötselåtgärder utförs inom reservatet, som erfordras 
för reservatets vård och skötsel: 

 
• Röjning och andra restaureringsåtgärder av betesmarker 

och granskogar. 
• Frihuggning av lövträd. 
• Åtgärder för att underlätta föryngring av ädellövträd. 
• Igenläggning av diken. 
• Bete och åkerbruk. 
 

3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av par‐
keringsplats, strövstigar, rastplats 

 
4. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts 

av Länsstyrelsen 
 

5. virkesupplag i samband med skötselåtgärder. 
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Utfallande virke i samband med skötselåtgärder tillfaller förvaltaren, 
om inget annat avtalats. 
 
Rester som genereras av naturvårdande röjningsinsatser, och som inte 
av naturvårdsskäl bör lämnas på platsen får, om så avtalats med för‐
valtaren, tillvaratas för husbehov av ägaren till gården på Sundranäs.  
 
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att fär‐
das och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom områ‐
det (gäller allmänheten) 

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 

1. skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, 
måla eller mejsla på berghällar och block 

 
2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd 

och buskar 
 
3. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar 

annat än plockning av enstaka exemplar. Bär och matsvamp får 
plockas för husbehov 

 
4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än 

på anvisad väg och iordningställd parkeringsplats 
 
5. elda annat än på anvisad plats 
 
6. sätta upp tavla, skylt, affisch eller liknande 
 
7. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande (utan 

tillstånd från förvaltaren)  
 
8. tälta mer än en natt eller i omedelbar anslutning till anordnad rast‐

plats.  
 

9. övernatta i husvagn eller husbil  
 
10. fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar eller andra rygg-

radslösa djur 
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11. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid 

bo- eller lekplats. 
 

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig under‐
sökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. 

Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder för förvaltaren att 
utföra de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 

Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av kungö‐
randet i länets författningssamling och i ortstidning. Föreskrifterna 
gäller även om de överklagas. 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning bl.a. miljö‐
balken, jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturminneslagen. 

ADMINISTRATIVA DATA 

Namn:  Sundranäs 
RegDOS‐Id:   2014554 
Län:  Kronoberg 
Kommun:  Ljungby 
Församling:  Annerstad 
Läge:  5 km öster om Byholma 
Gränser:   Enligt karta, bilaga 1 i beslutet 
Areal: 
 

  Totalt: 85,7 ha   Land: 39,3 ha 
Vatten: 46,4 ha 

Fastigheter och  
markägarkategori: 

Sundranäs 1:9  Naturvårdsverket 

Sakägare:  Enligt bilaga 3 
Förvaltare:  Skogsstyrelsen Kronobergs Östra distrikt  
Fastighetskarta:  4D9d ‐ 4393 
Terrängkarta:  4DNV 
Naturgeografisk region:  11 Sydsvenska höglandets och Smålandsterrängens 

myrrika västsida 
Riksintressenummer:  Friluftsliv – Bolmenområdet (FG1) 

Yrkesfiske – Bolmen (1) 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Sundranäs består av betesmarker omgivna av bokdominerade löv‐
skogar och barrplanterade inägor beläget vid södra änden av sjön Bol‐
men. I naturreservatet ingår också barrdominerade uddar och öar med 
äldre skog samt vattenområdet däremellan.  

För en mer detaljerad beskrivning av reservatet hänvisas till reservatets 
skötselplan. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Sundranäs är uppmärksammat i Länsstyrelsens naturvårdsprogram 
som en del av Bolmenområdet och beskrivs i samband med Norrnäs‐
udd, Välö och Sundranäs söderut till Piksborg. De uppmärksammade 
värdena är moränryggar, bokskog och beteshagar.  Bokskogen på 
Norrnäsudd är naturreservat och liknande bokskogar finns också vid 
Sundranäs.  

I samband med en rikstäckande inventering av skyddsvärd statlig skog 
2003 pekades markerna närmast Sundranäs ut som ett lämpligt bok‐
skogsobjekt med utvecklingsmöjligheter. Markerna har under senare 
sekler ägts av staten. Närheten till Norrnäsudd bidrog också till att om‐
rådet föreslogs bli naturreservat.  
 
Naturvårdsverket köpte in området av Sveaskog i januari 2006. Syftet 
med köpet var att göra området till naturreservat.  

Under 2007 och 2008 har ett underlag till förslag till beslut och skötsel‐
plan tagits fram av Pro Natura genom Tomas Fasth. Ett förslag till be‐
slut och skötselplan har sedan upprättats av Länsstyrelsen. 

Sakägare har förelagts att inkomma med eventuella erinringar. Myn‐
digheter, ideella föreningar m.fl har lämnats tillfälle att yttra sig över 
förslaget. Följande yttranden har kommit in: 

E.ON planerar att förlägga befintlig högspänningsluftledning som jord‐
kabel i en ny sträckning och därmed rasera luftledningen. E.ON förut‐
sätter att lågspänningsluftledningen kan bibehållas och skötas enligt 
gällande starkströmsföreskrifter och branschanvisningar. 
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Skogsstyrelsen tillstyrker att naturreservatet Sundranäs bildas i enlig‐
het med Länsstyrelsens förslag.  
Fiskeriverket anför att området berör ett riksintresse för yrkesfisket. 

re 

an‐

Miljö‐ och byggnämndens arbetsutskott i Ljungby kommun

Bevarandemålen för ingående vattenområden bör preciseras ytterliga
mot bakgrund av Bolmens limniska värden. Förslagsvis kan bevarande 
av naturliga processer, områdets funktion i vattensystemet och 
värnande av vattenområdets fria utveckling anges i detta samm
hang. 

 är positiv 

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

till bildande av naturreservatet. 

 framför att uppgifterna om 

 

MOTIVERING  

 bokområde med framtida höga naturvärden. Sundra‐

a på 

 

Endast en del av sjön Bolmen ingår i naturreservatet, vilket är en sänkt 

t‐

Högspänningsluftledningen ska ersättas av en jordkabel som har en 

Bolmenområdet är även av riksintresse för friluftslivet (FG1). Områden 

‐

berggrunden bör kompletteras och anser att den jordartsgeologiska 
beskrivningen är som helhet bra. SGU föreslår vidare att de informa‐
tionstavlor som ska placeras ut även innehåller en kort beskrivning om
landskapets och moränformernas utvecklingshistoria. 

Sundranäs är ett
näs har särskilt stora naturvärden knutna till skogs‐ och hagmarks‐
miljöer med ädellövträd och björk. Gräsmarkerna har värdefull flor
fuktig källpåverkad mark. Delar av området har stor betydelse för re‐
kreation. Området har en lång kulturhistoria med kontinuerligt betade
och odlade marker. Det vackra läget vid Bolmen gör området tilltalan‐
de.  

och reglerad sjö. Att sätta precisa bevarandemål för en del av sjön är 
svårt. Istället finns ett generellt mål för hela sjön om att uppnå god va
tenstatus där exempelvis naturliga processer och områdets funktion i 
vattensystemet är en del. 

annan sträckning. Den nya sträckningen berör ej reservatet. 

av riksintresse för natur‐ och kulturmiljövård eller friluftsliv ska enligt 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot åt‐
gärder som kan påtagligt skada natur‐ eller kulturmiljön. Området be
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lats 

Sundranäs har i länets naturvårdsprogram erhållit klass 2 i en tre‐

4 naturvärdesområden är registrerade i Skogsstyrelsens nyckel‐

Det är inte önskvärt att styra viltet från intilliggande områden in i re‐

 

Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med skogsbruk och ett 

I översiktsplanen för Ljungby kommun (antagen den 1 juni 2006) 
m 

Länsstyrelsen anser att ett förordnande av naturreservat av Sundranäs 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljö‐

 
 

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

agen (1970:428) 

‐

döms ha stora värden för det rörliga friluftslivet. En ökad besöks‐
frekvens bedöms inte hota naturvärdena, såtillvida strövstig, rastp
m.m. anläggs med hänsyn tagen till områdets naturvärden. 

gradig skala, där klass 1 är det högsta värdet. 

biotopsinventering.  

servatet eller till vissa platser i reservatet. Stödutfordring av vilt och 
utsättning av salt‐ eller mineralsten bör därför ej ske. Jakttorn bör av 
säkerhetsskäl kunna tillåtas i begränsad omfattning efter prövning av
förvaltaren. 

långsiktigt skydd kan endast garanteras genom att ett naturreservat 
inrättas. 

nämns det aktuella området som ett skyddsvärt naturområde såso
riksintresse för friluftslivet kring sjön Bolmen.  

bidrar till att uppnå uppsatta bevarandemål av skyddsvärda skogar till 
år 2010.  

balken, att reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig ba‐
lans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta innebär
för enskildes rätt att använda mark och vatten. Reservatsbildningen är
förenlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om hus‐
hållning med mark och vatten i 3 och 4 kapitlen miljöbalken samt med 
översiktsplanen för Ljungby kommun. 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningsl
jämfört med 27 § förordningen om (1998:1252) områdesskydd enligt 
miljöbalken mm, att delgivning av detta beslut ska ske genom kungö
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Delgivningssätt 

Beslutet ska kungöras i länets författningssamlingar samt i ortstidning.  

Bilagor 

1. Beslutskarta 
2. Skötselplan inklusive karta  
3. Sakägarförteckning  
4. Miljöbalkens regler om naturreservat 
5. Konsekvensutredning 
6. Hur man överklagar  
7. Sändlista  
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