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BILDANDE AV NATURRESERVATET HEDASJÖN I UPPVIDINGE 
KOMMUN 

BESLUT 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 
området Hedasjön som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska 
vara den gräns som utmärks i fält med bifogad karta (bilaga 1) som 
underlag, med de eventuella mindre justeringar som 
förrättningsmannen finner nödvändiga vid utmärkningen. 
 
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 distrikt till förvaltare av 
reservatet. 
 

SYFTET MED RESERVATET  

Syftet med naturreservatet Hedasjön är att bevara och restaurera ett 
skogsområde med talldominerad barrskog i mosaik med spridda 
myrmarker. Sjöns biologiska och limnologiska värde ska bevaras.   
 
Skogen och myrarna ska i stor utsträckning utvecklas fritt och formas 
genom naturliga processer eller genom skötselåtgärder som efterliknar 
dessa. Genom restaurering ska brandpräglade tallskogar och 
lövbrännor återskapas.   
 
Tall och löv ska gynnas och i större delen av reservatet ska gran aktivt 
begränsas.  Skogen ska på sikt vara naturskogsartad med en hög andel 
gamla och grova träd samt luckig och ljus. Andelen multnande ved ska 
vara hög.  
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Områdets biologiska mångfald ska bevaras och öka då mängden 
multnande ved, gamla grova träd, andelen tall och löv samt mängden 
bränd ved ökar.  
 
Inom ramen för detta syfte ska naturreservatet även stödja allmänhe‐
tens möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser samt ge möjlighet 
till vetenskaplig forskning. 
 

RESERVATSFÖRESKRIFTER 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden i 
naturreservatet 
 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 
 
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  

 
3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats  

Anmärkning: 
Underhåll av befintlig väg får ske.  
 

4. ta bort eller skada kulturlämning 
 
5. uppföra byggnad eller anläggning 

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

 
6. anlägga mast, vindkraftverk, luft- eller markledning 

Anmärkning: 
I. Underhåll eller ersättning av befintlig anläggning på 
samma plats och av motsvarande kapacitet får ske efter 
samråd med förvaltaren.  
II. Ersättning av befintlig luftledning med markförlagd 
kabel på samma plats eller längs med väg får ske efter 
samråd med förvaltaren. Grävs ledningen ner på befintlig 
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plats ska det göras med ett sådant djup att 
naturvårdsbränning kan ske utan att kabeln tar skada. 
 

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.  
II. Röjning i luftledningsgatan samt nedtagning av träd 
som riskerar att falla över luftledning får ske efter samråd 
med förvaltaren.  
 

8. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grövre 
grenar  

Anmärkning:  
Vindfälle eller döda grenar som hamnar olämpligt får 
flyttas till annan lämplig plats inom reservatet. Med grövre 
grenar avses grenar där den grövsta änden är större än 10 
cm i diameter. 

 
9. sprida kalk (över fastmark), bekämpningsmedel eller gödsel 

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

eller plantera ut arter  
 
11. upplåta mark för militär övning, motortävling, skyttetävling eller 

träning härför 
 
12. utan förvaltarens tillstånd utfodra vilt eller anlägga åtel  
 
13. anlägga eller bedriva 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 
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2. de skötselåtgärder vidtas inom reservatet som framgår av fastställd 

skötselplan  
 
3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av till 

exempel parkeringsplats, strövstig och rastplats 
 
4. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av 

Länsstyrelsen 
 
5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 
 
6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra 

skötselåtgärder enligt skötselplan. 
 
Virke eller avverkningsrester som genereras av naturvårdande 
skötselåtgärder, och som inte av naturvårdsskäl bör lämnas inom 
området, får tillvaratas av markägaren. 
 
I första hand ska fastighetsägaren erbjudas att utföra 
skötselåtgärderna. Åtgärderna ska då genomföras i samråd med 
förvaltaren. Om fastighetsägaren inte själv vill eller inte har möjlighet 
att utföra åtgärderna är det förvaltaren som ansvarar för att 
skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan utförs. 
 
 
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 22 § 
förordning (1998:1252) om områdesskydd om rätten att färdas och 
vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området 
(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 
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4. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än 

på iordningställd parkeringsplats  
  
5. sätta upp tavla, skylt, affisch, orienteringskontroll eller att 

permanent snitsla spår utan tillstånd från förvaltaren  
 
6. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan 

tillstånd från förvaltaren  
 
7. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid 

bo- eller lekplats.    
  
Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig 
undersökning, 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 
kungörandet i länets författningssamling och i ortstidning. 
Föreskrifterna gäller även om de överklagas. 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning bl.a. 
miljöbalken, jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och 
kulturminneslagen. 

ADMINISTRATIVA DATA 

Namn:  Hedasjön 
NVR Id:  2014776 
Kommun:  Uppvidinge 
Församling:  Herråkra 
Läge:   11 km NO om Hovmantorp och 8 km VNV om 

Kosta 
Naturgeografisk region:  Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
Areal:    Totalt: 165 ha   Land: 122 ha 

Vatten: 43 ha 
Fastigheter och  
markägarkategori: 

Fastigheter 
Herråkra‐Heda 4:1 
Skeppetorp 1:1

Markägarkategori 
Sveaskog 
Sveaskog 
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Servitut:  Rättigheter:  

Ledningsrätt 07‐IM1‐62/259.1 
Ledningsrätt  07‐IM1‐45/285.1 
Ledningsrätt 0760IM‐08/6811.1 

   

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Naturreservatet Hedasjön innefattar det befintliga domänreservatet 
Hedasjön, vilket endast har varit domänreservat och inte naturreservat,  
samt en utökad yta runt sjön. Naturreservatet omfattar den vackra sjön 
med öar, samt omkringliggande fastmark med talldominerad 
barrblandskog i mosaik med myrområden. Skogen är upp till 230 år 
gammal och marken är ställvis mycket blockig. 
 
Förutom Sväkremossen i söder, som är helt odikad, är större delen av 
området dikat. Sjön Hedasjön är sänkt. Området kring sjön utgörs av 
en nyckelbiotop med gammal blandbarrskog. Mängden multnande ved 
är på sina håll relativt riklig men mer multnande substrat behövs.  
 
Inslag av löv finns. Bland annat två grova aspar i reservatets sydöstra 
del samt ett större lövinslag i området längst i väster.   
 
Förekomsten av tjäder är god och hela området har stor betydelse för 
vilt och fågelliv. Området är artrikt med bl.a. blåmossa, stor revmossa, 
garnlav, gammelgranslav, långfliksmossa, blodlav, vågig sidenmossa, 
grynig blåslav, sotlav, dystarr, vitag, dybläddra och spillkråka. Spår 
efter den vedlevande och rödlistade skalbaggen raggbock (VU) har 
hittats i multnande solexponerade tallågor. 
 
Idag nyttjas området för friluftsliv främst av närboende. Området har 
dock potential att utnyttjas i högre utsträckning.  
 
I norra delen finns en fornlämning i form av ett flyttblock med en 
metallplatta med inskriptionen ”Stora Karét”. 
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REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Området kring Hedasjön uppmärksammades i inventeringen av 
skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade skogar (den s.k. SNUS‐
inventeringen) som på uppdrag av regeringen genomfördes av 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna 2002‐2003. Området har även 
uppmärksammats i den s.k. nyckelbiotopsinventeringen som 
genomfördes av Skogsstyrelsen. Området uppmärksammades på 
grund av höga biologiska värden och bedömdes med stöd av gällande 
naturskogskriterier lämpat för urval i inventeringen.  Området är ett av 
22 områden i Kronobergs län som slutligen rapporterades av 
Naturvårdsverket till regeringen, NV rapport 5339 och 5340. 
 
Naturvårdsverket och Sveaskog AB träffade den 13 juni 2008 en över‐
enskommelse om långsiktigt skydd av 431 särskilt värdefulla natur‐
skogsområden på Sveaskogs marker som redovisades i inventeringen. 
Överenskommelsen innebär att områdena kan avsättas som naturreser‐
vat utan krav på ekonomisk ersättning till Sveaskog. Avtalet ingicks 
med bl.a. följande villkor: 
 

• Inriktningen av skydd och skötsel för naturreservaten är att 
naturskogarnas biologiska värden som naturliga ekosystem 
samt värden för friluftsliv och naturupplevelser ska bevaras och 
utvecklas samt att skogsbruk och andra verksamheter som kan 
skada naturvärdena inte ska ske. 

 
• Naturreservaten ska i skötselkrävande naturreservat utformas 

så att virke eller avverkningsrester som genererats av 
naturvårdande skötselåtgärder, och som inte av naturvårdsskäl 
bör lämnas på platsen, får tillvaratas av markägaren.  

 
• Jakt, och i förekommande fall fiske, ska kunna bedrivas i samma 

omfattning som idag och med den hänsyn som är bruklig i 
naturreservat utan särskilda jaktbestämmelser. Om det behövs 
för att uppnå angelägna bevarandemål kan bestämmelser som 
rör jakt införas för enskilda naturreservat efter särskilt samråd 
mellan berörd länsstyrelse och Sveaskog.  
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• Den statliga naturvården tar finansiellt och formellt ansvar för 

förvaltningen av naturreservaten. 
 

• Sveaskog erbjuder sig att mot marknadsmässig ersättning utföra 
naturvårdande skötselåtgärder i enlighet med av berörd 
länsstyrelse fastställd skötselplan.  

 
Genom det långsiktiga skydd som på detta sätt åstadkoms för berörda 
områden ges ett viktigt bidrag till delmål 1 Långsiktigt skydd av 
skogsmark i miljökvalitetsmålet Levande skogar.   
 
Sakägare inom området har förelagts att inkomma med eventuella 
synpunkter/erinringar. Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har 
lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget. Följande yttranden har 
inkommit:  
 
Smålands museum tillstyrker förslaget genom landsantikvarien. 
 
Sveaskog har inget att erinra emot förslaget utan ser fram emot gott 
samarbete kring naturvärdena i reservaten.  
 
Kronobergs Läns Ornitologiska Förening ser positivt på 
utvidgningen. Deras enda invändning är emot att jakt tillåts i 
reservatet. Ett minimikrav är att åtminstone ingen jakt bedrivs i 
reservatet under helger.  
 
Uppvidinge kommuns kommunstyrelse tillstyrker bildandet av 
naturreservatet Hedasjön och uppmanar Länsstyrelsen att prioritera de 
resurser som krävs för de åtgärder som planeras då skötselplanen är 
mycket omfångsrik och detaljerad med hög ambitionsnivå i 
förhållande till anvisad tid. 
 
Fiskeriverket tillstyrker beslutet. Fiskeriverket noterar att fiske i 
förekommande fall ska kunna bedrivas i samma omfattning som 
tidigare. Ett av de viktigaste skälen till att bedriva fiske är den 
naturupplevelse som är kopplad till utövandet. Inrättandet av 
naturreservatet och det långsiktiga skydd av naturmiljön i området 
som föreskrifterna och skötselplanen ger höjer områdets 
nyttjandevärde för friluftsliv inklusive förekommande fiske. 
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E.ON Elnät Sverige AB har följande synpunkter. Då förslaget reservat 
utgör betydande hinder för E.ON  Elnäts underhåll och service av 
ledningen så föreslår E.ON Elnät att gränsen flyttas söder om den 
befintliga högspänningsledning. E.ON Elnät vill även att föreskrifterna 
kompletteras med att det inte ska utgöra något hinder för att kunna 
ersätta befintlig luftledning med markförlagd kabel på samma plats 
eller längs vägar genom reservatet. Under förutsättning att befintliga 
anläggningar kan vara kvar i sitt nuvarande läge, att åtgärder för drift 
och underhåll kan utföras vid behov, att tillträde med fordon och 
maskiner ej försvåras, att ovan restriktioner följs samt att de inte 
drabbas av några kostnader till följd av bildandet av naturreservatet 
har de inget att erinra.  
 
Skogsstyrelsen tillstyrker att naturreservatet Hedasjön bildas i enlighet 
med Länsstyrelsens förslag. Skogsstyrelsen har nyligen tagit borrprov 
på en tall i skötselområde 3b, vid parkeringen. Tallens ålder bedömdes 
då till 230 år, dvs nästan 100 år äldre än tidigare bedömningar. Tallen 
skiljer sig inte avsevärt från övriga tallar i området. Även området 3 d 
finns gamla tallar, ej provborrade, som behöver frihuggas från gran 
och därefter hållas fria. 
 
Sveriges geologiska undersökning, SGU anser att uppgifterna om 
områdets geologi är knapphändiga. Inom området finns inget 
undersökningstillstånd. 
 

MOTIVERING  

Hedasjön med omgivande talldominerade barrblandskogar i mosaik 
med odikade våtmarker och en liten göl har stora biologiska och 
landskapsmässiga värden. Skogen utgörs till stor del av nyckelbiotoper 
med träd uppemot 230 år gamla. Den varierade strukturen och de 
relativt orörda skogarna gör att området har stora naturvärden samt en 
stor betydelse för biologisk mångfald. Diversiteten ger bl.a. goda 
förutsättningar för ett rikt fågelliv med exempelvis tjäder. Området har 
erhållit klass 3 i en tregradig skala (där 3 är det lägsta värdet) både i 
länets naturvårdsprogram samt i våtmarksinventeringen. 
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Syftet med naturreservatet Hedasjön är att bevara och restaurera ett 
skogsområde med talldominerad barrskog i mosaik med spridda 
myrmarker. Sjöns biologiska och limnologiska värde ska bevaras.  
Området ingår i ett nät av områden i östra delarna av länet där 
Länsstyrelsen anser att det finns störst anledning att skydda 
barrskogsobjekt, varav en del bör brännas. För att bevara och utveckla 
naturvärdena bör området så långt som möjligt bevaras orört med 
undantag för åtgärder i syfte att gynna den biologiska mångfalden och 
för att främja friluftslivet. Brandhistoriska undersökningar som utförts 
i sydöstra Sverige ger bilden av en gles och ljus tallskog med stora 
gamla tallar med många brandljud, gott om död ved, ingen eller 
mycket få granar men däremot stundtals även en god inblandning av 
triviallöv och ek. Denna skogstyp är mycket artrik och kan hysa ett 
mycket stort antal hotade och missgynnade växter och djur. 
Ambitionen är därför att även i vissa bestånd med äldre tall försöka 
återskapa och öka naturvärdena genom bränning. Dessa bränder ska 
förberedas så att brandintensiteten blir låg och t.ex. toppbrand 
undviks. 
 
Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och livs‐
miljöer bedöms som goda om skötselmålen uppfylls, i enlighet med 
bifogad skötselplan.  
 
I översiktsplanen för Uppvidinge kommun anges att kommunen tar 
ställning till nya naturreservat i den takt som de presenteras. 
Reservatsbeslutet strider inte mot kommunal översiktsplan eller 
detaljplan och är därmed förenligt med 7 kap. 8 § miljöbalken.  
 
De särskilda naturvärdena kräver ett omfattande och långsiktigt skydd 
för att bevaras och utvecklas. Detta skyddsbehov kan endast tillgodo‐
ses genom bildande av naturreservat. 
 
Plockning av växter (annat än enstaka exemplar samt bär och svamp 
för husbehov) och åverkan på levande eller döda träd är inte tillåtet 
eftersom det kan hota de biologiska värdena i området. 
 
Utifrån de synpunkter som framförts har ändringar och tillägg gjorts, i 
den mån de bedömts vara praktiskt genomförbara och förenliga med 
reservatets syfte. 
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Med anledning av E.ON Elnäts synpunkter har justeringar i A 
föreskrifterna skett under punkt 6 och 7. Ändringarna innebär att det 
är tillåtet att ersätta befintlig luftledning med markförlagd kabel på 
samma plats eller längs med väg efter samråd med förvaltare. 
Dessutom får röjning i luftledningsgata samt nedtagning av träd som 
riskerar att falla över luftledning ske efter samråd med förvaltare. 
 
Enligt överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och Sveaskog den 
13 juni 2008 ska jakt kunna bedrivas i samma omfattning som idag. Om 
det behövs för att uppnå angelägna bevarandemål kan bestämmelser 
som rör jakt införas. Länsstyrlesen anser inte att det behövs i Hedasjön. 
 
Beslutet följer riktlinjer för prioritering av naturreservatsskydd och 
Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mång‐
falden, samt Sveriges miljökvalitetsmål. Bildandet av naturreservatet 
Hedasjön bidrar till att uppfylla miljömålen levande skogar, levande 
sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker ett rikt växt‐ och djurliv.k 
 
Vid en avvägning, enligt 7 kap 25 § miljöbalken, mellan allmänna och 
enskilda intressen bedömer Länsstyrelsen att den inskränkning i en‐
skild rätt att använda mark och vatten som beslutet om naturreservat 
innebär inte går längre än vad som krävs för att syftet med naturreser‐
vatet ska tillgodoses. 
 
I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att den 
föreslagna ordningsföreskriften enligt 7 kap 30 § miljöbalken innebär 
så begränsade kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas 
skäl för en konsekvensutredning av regelgivningen. 
 

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428) 
jämfört med 27 § förordningen om (1998:1252) områdesskydd enligt 
miljöbalken mm, att delgivning av detta beslut ska ske genom kun‐
görelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar införas i tidningarna 
Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren. Delgivningen ska 
anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta beslut, förutsatt att 
kungörelsen inom den tiden införts i ovan nämnda tidningar. 
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Miljöbalkens regler om naturreservat 
 
Bestämmelser om skydd för naturen finns i 7 kap. miljöbalken 
(MB)(1998:808) och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. (FO). 
 
Enligt 7 kap 4 § MB får ett mark‐ eller vattenområde av Länsstyrelsen 
förklaras som naturreservat i syfte att bevara biologisk mångfald, 
vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av 
områden för friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.  
 
Enligt 7 kap 5 § MB skall i ett beslut om att bilda naturreservat anges 
de inskränkningar i rätten att använda mark‐ och vattenområden som 
behövs för att uppnå syftet med reservatet (inskränkning i pågående 
markanvändning). Om det behövs för att tillgodose syftet med ett 
naturreservat får Länsstyrelsen enligt 7 kap 6 § MB förplikta ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att vissa för skyddet 
nödvändiga åtgärder utförs inom reservatet. Föreskrifter om rätten att 
färdas och vistas inom ett naturreservat och om ordningen i övrigt 
inom området får meddelas av Länsstyrelsen enligt 7 kap 30 § MB och 
22 § FO, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet.  
 
Länsstyrelsen skall enligt 3 § FO fastställa en skötselplan för reservatet. 
Planen anger de långsiktiga målen för skötseln av området och 
föreskriver vilka åtgärder som skall vidtas för att nå dessa mål. 
Skyddade områden förvaltas av den länsstyrelse som beslutat om 
skyddet. Länsstyrelsen får dock enligt 21 § FO besluta att en annan 
myndighet, juridisk person eller markägare som har förutsättningar för 
att ha ett sådant ansvar skall förvalta ett naturreservat.  
 
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB skall 
enligt 25 § hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 




