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Naturreservatet Sjösås äng ska utökas med 6,7 ha och därmed totalt omfatta 

26 ha. I samband med utökningen justeras också gränsen på åkermarken intill 

Sjösås gamla kyrka så att reservatsgräns följer fastighetsgräns. Detta innebär 

att 0,05 ha av det befintliga naturreservatet som saknar naturvärden upphävs 

med stöd av 7 kap. 7 § första stycket miljöbalken. Gräns för naturreservatet 

ska vara den gräns som anges i bifogad karta (bilaga 1). 

Syftet med utökningen ska vara detsamma som för det befintliga 

naturreservatet.  

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd av 7 kap. 

5, 6 och 30 §§ miljöbalken att föreskrifter under A, B och C inom det befintliga 

naturreservatet ska gälla både för det befintliga reservatet och för det utökade 

området men att föreskrifterna A2, A8, A10, A11 och B ska ha följande 

lydelser:  

A2. anlägga väg, parkeringsplats, led, ridstig, eller bro 

Anmärkning. Föreskriften utgör inte hinder för normalt underhåll 

av väg, vägområde och stigar eller att i och längs med banvallen 

underhålla, skylta, belägga för gång och cykel, gräva ner 

ledningar samt underhålla, ersätta eller ta bort befintliga 

ledningar, diken och dagvattenanläggningar. 

A8. avverka levande eller döda träd eller buskar  

A10. samla in växter eller djur med undantag av plockning av bär och 

matsvamp  

A11. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så 

eller plantera ut arter på land eller i vatten 
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B. fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas

att tåla att åtgärder vidtas för att tillgodose ändamålet med

naturreservatet.

Föreskrifterna återfinns i sin helhet i Länsstyrelsens beslut den 28 oktober 

1998, diarienummer 231-1499-97 (bilaga 3). 

Länsstyrelsen upphäver beslutet om tillägg till skötselplan för naturreservatet 

Sjösås äng från den 23 mars 2017 med dnr 512-1473-2017 (bilaga 4) och 

fastställer istället bifogad skötselplan (bilaga 2) för hela reservatets långsiktiga 

vård i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. (1998:1252).

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019.

På länsstyrelsens vägnar 

INGRID BURMAN 

Love Eriksen 




