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BILDANDE AV NATURRESERVATET HUNSHULT I URSHULTS 

SOCKEN, TINGSRYDS KOMMUN 

 

BESLUT 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § mil-

jöbalken (1998:808) området Hunshult som naturreser-

vat. Gränsen för naturreservatet skall vara den 

gräns som utmärks i fält med bifogad karta (bilaga 

1) och gränsbeskrivning (bilaga 3) som underlag, med 

de eventuella mindre justeringar som förrättnings-

mannen finner nödvändiga vid utmärkningen. 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Läns-

styrelsen att nedan angivna föreskrifter skall gälla 

för reservatet, se nedan under RESERVATSFÖRE-

SKRIFTER. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bi-

laga 2) för reservatets långsiktiga vård. 

Länsstyrelsen utser Skogsstyrelsen distrikt Krono-

berg Östra till förvaltare av reservatet. 

 

Syftet med reservatet  

 

Syftet med reservatet är att bevara ett värdefullt 

ädellövskogsområde med insprängda odlingsmarker och 

fruktodlingar inklusive omgivande vattenområde 

med förutsättningar att hysa hotade arter. Naturvär-

dena är främst knutna till områdets långa kontinui-

tet avseende lövskog, dess läge i direkt anslutning 

till Bjurkärrs naturreservat samt sjön Åsnens mycket 

stora värde för fågellivet. Hunshult är en förut-

sättning för att arterna i Bjurkärr skall kunna 

överleva på lång sikt. Naturvärdena skall bevaras 

och utvecklas. I de delar av området där barrskog 

förekommer skall utvecklingen styras så att bestån-

den på sikt blir lövdominerade för att återskapa 

livsmiljöer för skyddsvärda arter.  

 

Allmänhetens möjligheter till rekreation skall främ-

jas i den utsträckning det är förenligt med kravet 
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på ostördhet i reservatet. Syftet är dessutom att 

vårda vissa kulturhistoriska spår i området. 

 

 

 

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.avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda  

  eller utföra annan skogsbruksåtgärd; 

 Anmärkningar: 

 a. Träd med döda grenar eller kronor som 

utgör uppenbar fara får åtgärdas efter 

tillstånd från förvaltaren. Trädgrenar 

som växer ut över åkermark får avlägs-

nas.  

            b. Siktgator för jaktens behov får an-

läggas och underhållas efter samråd med 

förvaltaren. 

            c. Drift och underhåll av befintliga 

luftledningar och vägar får ske. 

 

  

2.ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller   

  grövre grenar;  

 Anmärkning: Vindfälle eller döda grenar 

som hamnar olämpligt och påtagligt hind-

rar bete eller framkomlighet på stigar, 

vägar och i vatten får flyttas till an-

nan lämplig plats inom reservatet, eller 

om detta inte är möjligt upparbetas och 

sedan flyttas. Med grövre grenar avses 

grenar där den grövsta änden är större 

än 10 cm i diameter. 

 

3.använda bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller ke- 

  miska preparat med undantag för att stallgödsel  

  och kalk får användas på åkermark; 

 

4.ändra florans eller faunans sammansättning genom  

  att föra in arter med undantag för grödor på åker- 
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  mark; 

 

5.anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och  

  skogsbruk; 

 

6.bedriva täkt av berg, sten, grus, morän, torv 

  eller andra jordarter; 

 Anmärkning: De två jordhögar som ligger  

            upplagda på fastigheten Hunshult 1:3 och  

            markerats på beslutskartan får användas.  

 

7.borra, spränga, schakta, gräva, fylla ut, tippa,  

  dika, plöja eller utföra annan mekanisk bearbet-  

  ning; 

 Anmärkningar: 

 a. Underhåll och förbättringar av 

  broar och vägar får ske efter samråd med  

            förvaltaren. Normalt underhåll av  

            allmänna vägen nr 681 får dock ske utan  

            samråd. 

 b. Underhåll av markledningar 

  får ske efter samråd med förvaltaren.      

 c. Utfarten från vägen till sjön och  

            Bokelund på fastigheten Hunshult 1:2  

            får, efter tillstånd från Vägverket och  

            under förutsättning att samråd sker med  

            förvaltaren minst 6 veckor i förväg,  

            flyttas till strax väster om ladugården. 

 

 

8.uppföra ny byggnad eller anläggning; 

 Anmärkning: Jakttorn får uppföras efter 

            samråd med förvaltaren. Byggnad med 

            tidigare lämnat bygglov får uppföras. 

 

9.anlägga ny luft- eller markledning; 

 

10.anlägga fiskodling. 

 

 

 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken 

om skyldighet att tåla visst intrång 

 

Markägare och innehavare av särskild rätt till mar-

ken förpliktas tåla att följande anordningar iord-

ningställs och åtgärder vidtas: 
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1.utmärkning och information om reservatet; 

 

2.iordningställande av anordningar för allmänheten,  

  som anges i fastställd skötselplan, såsom parker- 

  ingsplatser, och strövstigar; 

 

3.att de skötselåtgärder vidtas inom reservatet, 

  som framgår av fastställd skötselplan; 

(Punkten skall tolkas så att fastighetsägaren 

har rätt och möjlighet att utföra de skötselåt-

gärder som framgår av fastställd skötselplan 

under förutsättning att det sker i samråd med 

förvaltaren. Om fastighetsägaren inte själv 

vill eller inte har möjlighet att utföra åtgär-

derna är det förvaltaren som ansvarar för att 

skötselåtgärder enligt fastställd skötselplan 

utförs.) 

 

4.användning av vägar i den utsträckning som behövs  

  för att utföra skötselåtgärder enligt skötselpla- 

  nen; 

 

5.åtgärder för vetenskapliga undersökningar som i  

  förväg godkänts av Länsstyrelsen.  

 

Utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, 

som utföres med stöd av föreskrifter och skötsel-

plan, tillfaller reservatsförvaltaren om inget annat 

avtalats med fastighetsägaren. 

 

 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken 

om rätten att färdas och vistas inom reservatet och 

om ordningen i övrigt inom området (gäller för all-

mänheten)  

 

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning 

är det förbjudet att: 

 

1.framföra eller parkera motordrivet fordon annat än  

  på bilväg eller iordningställd parkeringsplats; 

 

2.störa djurlivet exempelvis genom närgånget uppträ- 

  dande vid boplats eller liknande; 

 

3.förstöra eller skada fast naturföremål eller yt- 
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  bildning, exempelvis genom att gräva, borra, måla,  

  mejsla eller på annat sätt skada berghällar, block  

  eller dylikt; 

 

4.bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada le- 

  vande eller döda stående eller omkullfallna träd  

  och buskar; 

 

5.plocka eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor  

  och lavar annat än bär och matsvamp för husbehov; 

 

6.fånga eller samla in insekter, snäckor, maskar el- 

  ler andra ryggradslösa djur; 

  

7.tälta, ställa upp husvagn eller husbil; 

 

8.elda; 

 

9.sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller lik- 

  nande anordning. 

 

Från föreskrifterna under C med nummer 2, 4, 5 och 6 

undantas åtgärder för vetenskaplig undersökning, som 

i förväg godkänts av Länsstyrelsen. 

 

Föreskrifterna under A-C utgör inte hinder för för-

valtaren 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 lag-

stiftning bl.a. miljöbalken, jaktlagstiftning, ter-

rängkörningslagen och kulturminneslagen. 

 

Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs tillstånd för 

att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på 

ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 

2000-område. 
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ADMINISTRATIVA DATA 

Namn: Hunshult 

 

Objektnr: 07-1385 

 

Kommun: Tingsryd 

 

Församling: Urshult 

 

Läge: Nordligaste delen av Sirkön i 

sjön Åsnen, 15 km NV Urshult 

 

Gränser: Se bilaga 3 

 

Areal: 111 ha varav 64 ha land 

 

Fastigheter: Del av Hunshult 1:2, 1:3 och 1:4 

 

Markägarkategori:   Enskilda 

 

Sakägare: Se bilaga 4 

 

Förvaltare: Skosstyrelsen distrikt Kronoberg 

Östra  

 

Ekonomisk karta: 4456, 4466 

 

Riksobjekt nr: NRO 07024, FG 3 

 

Natura 2000,        

områdeskod:     SE0320220 
 

areal:          109,4 ha        

 

områdestyp:     SCI 

  

    naturtypskod:   *9020-boreonemorala, äldre 

                    naturliga ädellövskogar av 

                    fennoskandisk typ med rik epifyt 

                    flora(2,2 ha) 

 

    3130-oligo-mesotrofa sjöar med  

                strandpryl, braxengräs eller 

                annuell vegetation på exponerade  

                stränder(47,0 ha) 
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    9110-bokskog av fryletyp(19,7 ha) 

 

    9160-ek-avenbokskog av busk 

   stjärnblommatyp ( 17,5 ha) 

 

    *9080-lövsumpskogar av fennoskan-  

                disk typ (4,4 ha) 

 

    7140-Öppna svagt välvda mossar, 

                fattiga och intermediära kärr     

                och gungflyn (5,5 ha) 

 

  

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Natur 

 

Hunshult är ett ädellövskogsområde på nordligaste 

delen av Sirkön i sjön Åsnen i direkt anslutning 

till naturreservatet Bjurkärr som är ett av våra ab-

solut artrikaste ädellövskogsområden i länet. 2 ha 

av området utgörs av nyckelbiotoper och 38 ha av om-

råden med naturvärden enligt Skogsvårdsstyrelsens 

inventering. Området har mycket stora biologiska och 

landskapsmässiga värden enligt länets naturvårdspro-

gram och ligger inom ett område som är av riksin-

tresse för naturvården och friluftslivet. Hela Ås-

nenområdet är ett sk Ramsarområde enligt konvention-

en om våtmarker av internationell betydelse och har 

en synnerligen värdefull och artrik fågelfauna. 

 

Berggrunden på Sirkön består i huvudsak av grovkor-

nig, röd Smålandsgranit, s.k.Växjögranit. Granitom-

rådena framträder i terrängen som mjukt rundade, 

ofta uppodlade höjdområden som formats av inlandsi-

sarna rörelse norrifrån. Reservatet ligger i norra 

delen av ett sådant område. Inom reservatet är berg-

grunden helt täckt av en så kallad stötsidesmorän. 

Moränen inom området är finkornig vilket utgör en 

förutsättning för den rika lövskogsvegetationen. 

  

Området är blockrikt och är i huvudsak bevuxet med 

bok- och ekskog med inslag av lind, lönn, alm, 

björk, tall och gran. Här och var finns insprängda 

alkärr med sockelbildning, askkärr, lövsumpskogar 

och andra mindre våtmarker. I vissa delar finns det 

rikligt med död ved medan andra delar är välskötta 
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ädellövskogar. Några mindre granplanteringar finns 

insprängda i området. Funna signalarter i skogen är 

fällmossa, guldlockmossa, lunglav, platt fjäder-

mossa, västlig hakmossa, blåmossa, blodlav, fjällig 

filtlav, krusig ulota, gammelgranslav, koral-

lorangelav, rostfläck, stor revmossa och trädpo-

rella.  

 

Funna rödlistade arter är mjölig klotterlav, almlav 

och bokkantlav. 

 

I skogen finns många mindre åkrar insprängda. Åker-

renarna som tidigare skötts genom slåtter är fortfa-

rande värdefulla och hyser många olika träd- och 

buskarter såsom hassel, körsbär, hägg, slånbär, 

vildapel mm. Längs vissa åkrar finns rester från de 

tidigare så vanliga ängsfruktodlingarna. I byns cen-

trala delar finns fruktodlingar med främst äpple 

kvar. Vissa av dessa är sk ängsfruktodlingar andra 

är åkerfruktodlingar. Hamlade träd förekommer. 

 

Kultur 

 

Bebyggelsen i byn Hunshult ligger tätt samlad utmed 

vägen som går över Sirkön från norr till söder. Hu-

sen är välbevarade och ligger kvar i det ursprung-

liga bytomtsläget. Det äldsta namnbelägget från byn 

är från 1585. Storskifte genomfördes 1727 och Laga 

skifte 1836. De tre mangårdsbyggnaderna och några  

mindre bostadshus ligger norr om vägen medan ladu-

gårdar och andra uthus i huvudsak ligger på södra 

sidan. 

 

Landskapet i Hunshult är präglat av laga skiftet och 

bebyggelsen är välbevarad. I markerna runt bykärnan 

finns ett stort antal lämningar från mänsklig verk-

samhet såsom odlingsrösen från skilda tider, sentida 

stentippar, stenmurar, åkerytor från olika tidspe-

rioder mm vilket sammantaget ger landskapet ett vä-

sentligt tidsdjup. Några områden som nu är skogsbe-

vuxna utgörs av fornåkrar och är klassade som forn-

lämningar. Huvuddelen av de iakttagbara lämningarna 

stammar dock från de senaste två-trehundra årens 

jordbruksverksamhet. De olika typer av lämningar som 

finns är spår efter generationers slit för den dag-

liga försörjningen. Sammantaget utgör de grunden för 
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förståelsen för landskapet. Ingen periods lämningar 

kan sägas vara mer värdefulla än andras. 

Frilufsliv 

 

Området är värdefullt för friluftslivet med sitt 

mycket vackra och lättillgängliga läge i de centrala 

delarna av Åsnen som i sin helhet är riksintresse 

för friluftslivet. 

 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Arbetet med att bilda naturreservatet påbörjades 

vintern 2001 i samband med en avverkningsanmälan för 

del av ädellövskogen i området. Kontakt togs då med 

markägaren som avstod att göra åtgärder i lövskog-

partierna och begränsa avverkningarna till barrsko-

gen. Även övriga markägare i området har kontaktats 

och informerats om planerna på att skydda området. 

 

En avverkningsanmälan på fastigheten Hunshult 1:2 

kom in under våren 2002. Avverkningen låg mitt i det 

mest skyddsvärda området. Länsstyrelsen beslutade då 

om ett interimistiskt reservat för den aktuella fas-

tigheten. 

 

Svensk Fastighetsvärdering AB (SVEFA AB) har fått i 

uppdrag att värdera och förhandla om intrång för de 

fastigheter som berörs av skyddet. Detta har skett 

vid olika tidpunkter för olika fastigheter.  

 

Ett förslag till beslut och skötselplan har remitte-

rats till berörda myndigheter och olika föreningar. 

Markägare och övriga sakägare har förelagts att 

komma in med eventuella erinringar. 

 

Yttranden har inkommit enligt nedan: 

 

Fastighetsägaren till Hunshult 1:2 anser att försla-

get strider mot den muntliga överenskommelse som 

träffats med Länsstyrelsen i samband med att delar 

av fastigheten togs i anspråk som naturreservat 

1985. Detta förslag gör tillsammans med tidigare 

ianspråktaganden oproportionerligt stora intrång i 

rätten att disponera fastigheten. Vidare framförs 

följande detaljsynpunkter. Åkern bakom ladugården 

bör ingå i skötselområde 1. De fd slåttermaderna i 

skötselområde 6 bör återskapas och madhusen bör 
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iordningställas. Det bör särskilt framgå hur båt-

platsområdet får skötas. Den befintliga vändplatsen 

vid Bokelund bör få finnas kvar. Området kommer att 

förbuskas om det inte får röjas. Jakträttsinnehavar-

na måste få siktröja. Lövskogsområdena närmast husen 

måste få skötas för att inte beskugga hus och träd-

gårdar. Ny utfart och väg till Bokelund behöver an-

läggas. Någon parkeringsplats inom fastigheten bör 

ej anläggas eftersom det inte finns någon lämplig 

plats. 

 

Synpunkter som senare framförts muntligt: De tre 

jakttorn som nu finns i området bör få underhållas. 

Möjlighet att flytta utfarten från Bokelund till 

strax väster om nuvarande ladugård bör tillskapas. 

De strövstigar som skall anläggas i området skall 

planläggas i samråd med markägarna. Staten bör vara 

med och bekosta vägunderhållet på vägen ned till 

Bokelund. Ved som uppkommer genom skötselåtgärder i 

bryn, betesmarker mm bör kunna användas av fastig-

hetsägaren som husbehovsved till gården. Alla gran-

bestånd som skall avvecklas bör avvecklas samtidigt. 

 

Fastighetsägarna till Hunshult 1:3 vill framföra 

sina synpunkter muntligt vilket också gjort både på 

en träff på Länsstyrelsen och vid ett sammanträf-

fande ute i området. Följande synpunkter framfördes 

därvid: Förslaget har väckt ångest, oro och vanmakt 

och det upplevs som ett intrång. Skötseln av gården 

har alltid präglats av att vara rädd om det gamla 

och vårda naturen. Det hus som i reservatsförslaget 

benämns som en kvarn är ett pumphus till den f.d. 

pumpanordning som tidigare möjliggjort odling på 

åkern sydväst om pumphuset. Nu används huset främst 

som förråd till bl.a. fiskeredskap och gamla jord-

bruksmaskiner. Nordost om pumphuset har det funnits 

ett båthus som nu är rivet. Viken mellan pumphuset 

och f.d. båthuset används som båtplats. Båtplatsen 

växer igen och möjlighet till rensning i vattenom-

rådet för att kunna fortsätta att använda båtplatsen 

behövs. Fastighetsägarna vill ha kvar pumphuset samt 

båtplatsen samt kunna underhålla dem båda. De önskar 

även återuppföra båthuset som revs på 1960- eller 

tidigt 1970-tal. Fastighetsägarna önskar avverka 8-

10 ekar för båtbygge samt ca 5 aspar för att ha till 

vasar för fisket. De önskar vidare få använda de två 

jordhögar som finns upplagda dels i den håla som 
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uppkommit efter det att massor tagits till brobygget 

och dels på ”baståkern. Tillgång till husbehovsved 

önskas. De stora vidkroniga granar som finns i sköt-

selområde 8 önskas få vara kvar. Åkern söder om den 

igenvuxna betesmarken skall ej ingå i reservatet.  

 

Fastighetsägarna till Hunshult 1:4 framför i yttran-

det att de inte vill ha något reservat på fastighet-

en. Reservatet avskärmar fastigheten från Åsnen och 

ligger för nära boningshuset. På fastigheten kan 

inte bedrivas lantbruk och turism vid ett sådant in-

trång. Intrånget är för stort i förhållande till 

gårdens storlek. Gården har i generationer brukats 

för att behålla miljö och skönhetsvärden. 

 

Synpunkter som senare framförts muntligt underhand: 

Befintliga bryggor och båtplatser och områden i di-

rekt anslutning till dessa bör få bibehållas och un-

derhållas i den omfattning som sker idag. I en zon 

mellan huset och sjön bör träd få fällas så att sjön 

kan ses från huset. Underhåll och förbättring av 

vägen ned till båtplatsen bör få ske. Stigdragningar 

skall ske i samråd med markägarna. Gränsen skall 

ändras så att den sydvästligaste delen inte ingår 

längre. Det bör finnas möjlighet att släppa betes-

djur i zonen mellan huset och sjön. 

 

Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg (numera 

Skogsstyrelsen Region Öst) tillstyrker bildandet av 

naturreservatet. Gallring längs vägarna bör få ske 

utan hindar av föreskrift A1. Båtplatser och befint-

liga vägar bör få underhållas utan hinder av före-

skrifterna A1 och A7. Några jakttorn bör få byggas 

och vissa skjutgator bör få röjas efter samråd eller 

tillstånd av förvaltaren. Följande synpunkter på 

förslaget till skötselplan framförs: 

 

Skötselområde 3 (granplanteringar): Den östligaste 

granplanteringen bör ingå i skötselområde 1 som 

skall hållas öppet genom bete eller slåtter. 

 

Skötselområde 6 (kärr): Den del som ligger närmst 

Sirköbron bör skötas med i först hand estetiska mål 

för att gynna vackra träd och få sikt ut över vatt-

net. 
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Skötselområde 7 (betesmark): Det bör övervägas om 

området inte skall skötas som lund istället. 

 

Skötselområde 8 (ädellövskog): Stor del av de ur 

virkessynpunkt fina ekarna bör avverkas eftersom 

boken torde vara det viktigaste trädslaget för att 

bevara rödlistade arter i området. I stora delar av 

området bör grov bok med högt virkesvärde gallras 

bort för att få ytterligare en åldersklass av bok. 

Frihuggning bör göras av friväxande lindar. Yngre 

lind bör hjälpas genom att en del konkurrerande träd 

tas bort. Naturvårdsgallringar bör ske i klena ek- 

och bokbestånd. Lundartade miljöer bör gallras. 

Blommande träd och buskar bör gynnas i brynen mellan 

skog och öppen mark. I hasseldominerade områden bör 

åtgärder utföras för att gynna hasseln. Den del som 

ligger närmst Sirköbron bör skötas med i först hand 

estetiska mål för att gynna vackra träd och få sikt 

ut över vattnet. 

 

Skötseområde 10 (broar): Området bör skötas med i 

först hand estetiska mål för att gynna vackra träd 

och få sikt ut över vattnet. 

 

Sveriges Geologiska Undersökning tillstyrker bildan-

det av naturreservatet. De påpekar att berggrunden 

består av grovkornig röd Smålandsgranit s.k. Växjö-

granit och ger en mer ingående beskrivning av de 

geologiska förhållandena i området än vad som fram-

går av förslaget till beslut. De anser att den geo-

vetenskapliga bakgrunden till den särpräglade vege-

tationen i området bör lyftas fram på skyltar i re-

servatet. De framför vidare att bildande av naturre-

servat utgör generellt sett ett skydd för grundvat-

tenförekomster. Ett balanserat uttag av grundvatten 

för t.ex. dricksvattenförsörjning medför sällan risk 

för påverkan av andra naturvärden inom reservatsom-

råden såvida inte grundvattenuttaget påverkar ytvat-

tenförekomster, t.ex. källflöden inom samma område. 

 

Sydkraft (numera E.ON) meddelar att de har luftled-

ningar om 10 kV samt 0,4 kV inom reservatsområdet. 

De yrkar att föreskrift A1 kompletteras så att drift 

och underhåll av befintliga ledningar kan göras utan 

hinder av föreskriften. De förbehåller sig även rät-

ten att vid underhåll/felsökning/reparation få an-

vända motordrivet fordon även utanför iordnings-
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ställda parkeringsplatser med stöd av sitt erhållna 

beslut om områdeskoncession. För övrigt har de ingen 

erinran mot det planerade reservatet. 

 

Urshults mfl byars älgskötselområde motsätter sig 

skarpt en reservatsbildning i Hunshult. De anser att 

fastigheterna skötts på bästa sätt för invånarnas, 

naturens och det vildas bästa. Reservatet kommer 

nära husen och skär av tomten mot sjön. De har inte 

heller sett exempel på att staten sköter sina marker 

bättre än privata markägare. De framför vidare att 

jakttorn och siktgator måste kunna skötas som tidi-

gare för att kunna bedriva en seriös jakt som mini-

merar skadorna på det vilda. 

 

Tingsryds kommun har inget att erinra mot förslaget 

under förutsättning att samförstånd kan nås med mar-

kägarna. 

 

Smålands museum välkomnar att man inom ramen för na-

turreservatet har uppmärksammat betydelsen av områ-

dets kulturhistoriska värden samt infogat ett antal 

landskapselement i skötselplanen. Däremot anser de 

att en historisk landskapsanalys och en miljökonse-

kvensbeskrivning saknas. Urvalet av vilka landskaps-

element som skall skyddas ger därför ett slumpmäss-

igt intryck. Även motiveringen varför så mycket av 

skogen lämnas till fri utveckling bör förtydligas. 

 

Naturvårdsverket tillstyrker förslaget. 

 

Vägverket pekar på att den allmänna vägen nr 681 

passerar rakt igenom reservatet. De föreslår att fö-

reskrift A7 ändras så att samrådsskyldigheten för 

normalt vägunderhåll undantas alternativt att reser-

vatsgränsen ändras så att vägområdet helt undantas 

från att ingå i reservatet. Skälet till detta är att 

inte göra vägunderhållet onödigt krångligt och byrå-

kratiskt. 

 

 

MOTIVERING  

Hela Åsnenområdet ingår i ett större område som 

sträcker sig ner mot Blekingekusten och som p.g.a. 

sina samlade naturvärden är av riksintresse enligt 4 
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kap 1 § och 2 § miljöbalken för friluftliv och tur-

ism 

 

Syftet med reservatet har angetts ovan. Hunshult är 

av riksintresse för naturvården (objektnummer NRO 

07024), enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19 

och 2000-02-07). Hunshult är även av riksintresse 

för friluftslivet (objektnummer FG 3), enligt Natur-

vårdsverkets beslut 1988-09-19. Områden av riksin-

tresse för natur- och kulturmiljövård eller fri-

luftsliv skall enligt hushållningsbestämmelserna i 3 

kap 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan på-

tagligt skada natur- eller kulturmiljön. 

 

Hunshult ligger på Sirkön som är en ö med broförbin-

delse mitt i sjön Åsnen. Hela sjön är ett sk Ramsar-

område enligt konventionen om våtmarker av internat-

ionell betydelse. 

  

Hunshult har i länets naturvårdsprogram erhållit 

klass 2 i en tregradig skala, där klass 2 är det 

näst högsta. Åsnenområdet är av internationell bety-

delse för fågellivet. 

 

I översiktsplanen för Tingsryds kommun (antagen 

1991-02-28) är det aktuella området utpekat som ett 

område med stora natur/- och kulturvärden/ och av 

stor betydelse för det rörliga friluftslivet.  

 

2 ha av området utgörs av nyckelbiotoper och 38 ha 

av områden med naturvärden enligt Skogsvårdsstyrel-

sens nyckelbiotopsinventering. 

 

Huvuddelen av området ingår i ”Natura 2000” som är 

ett ekologiskt nätverk av naturområden i Europeiska 

Unionen. 

 

Hunshult ligger i sjön Åsnen vars omgivningar utpe-

kats av Naturvårdsverket som en trakt med särskilt 

värdefulla lövskogsområden.  

 

Hunshults gränsar till Bjurkärrs naturreservat som 

är ett av de artrikaste ädellövskogsområdena i lä-

net. Eftersom många arter på sikt kräver en större 

areal än Bjurkärrs yta är Hunshult en förutsättning 

för att arterna i Bjurkärr ska kunna överleva på 

lång sikt. 
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Aktiviteter som tältning, eldning mm. har begränsats 

eftersom sådana verksamheter starkt skulle begränsa 

övriga besökares upplevelse av området. 

 

Insamling av djur, plockning av växter, eller åver-

kan på levande eller döda träd och buskar är ej 

tillåtet eftersom det skulle kunna hota de biolo-

giska värden som är knutna till djur- och växtlivet 

i området. 

 

Länsstyrelsen bedömer att naturvärdena bäst tillva-

ratas genom att huvuddelen av skogen lämnas till fri 

utveckling.  

 

Bevarandet av naturvärdena går inte att förena med 

skogsbruk och ett långsiktigt skydd kan endast ga-

ranteras genom att naturreservat inrättas. 

 

Avgränsningen av reservatet har justerats på några 

mindre punkter efter synpunkter från fastighetsägar-

na för att inte försvåra driften av fastigheterna 

mer än nödvändigt. Synpunkter från fastighetsägarna 

om underhåll och förbättring av vägar, underhåll av 

båt- och badplatser, anläggande av jakttorn och där 

tillhörande siktgator, tillgång till husbehovsved 

samt delaktighet i planering av anläggningar för 

friluftslivet har tillgodosetts. Dock omfattas inte 

återuppförandet av madhusen av syftet med reserva-

tet. 

 

Beslutet har förtydligats för att inte utgöra hinder 

för normal skötsel och underhåll av luftledningar 

och allmänna vägar inom området. 

 

Utifrån övriga synpunkter som framförts på beslutet 

och skötselplanen har ändringar och tillägg gjorts, 

i den mån de bedömts vara praktiskt genomförbara, 

rimliga i proportion till kostnaderna och förenliga 

med reservatets syfte. Länsstyrelsen anser dock inte 

det är förenligt med reservatets syfte att avverka 

icke obetydliga delar av den äldre bokskogen samt de 

ur virkessynpunkt fina ekarna som Skogsvårdsstyrel-

sen (numera Skogsstyrelsen) har föreslagit.  

 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 

7 kap 25 § miljöbalken, att reservatsföreskrifternas 
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utformning innebär en rimlig balans mellan de värden 

som skall skyddas och det intrång detta innebär för 

enskilds rätt att använda mark och vatten. Reser-

vatsbildningen är förenlig med miljöbalkens mål i 1 

kap. 1 § och bestämmelserna om hushållning med mark 

och vatten i 3 och 4 kapitlen miljöbalken samt med 

översiktsplanen för Tingsryds kommun. 

 

 

FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgiv-

ningslagen (1970:428) jämfört med 27 § förordning 

(1998:1252) om områdesskydd m.m. att delgivning av 

detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen 

skall inom 10 dagar införas i Smålandsposten. Del-

givningen skall anses ha skett på tionde dagen efter 

dagen för detta beslut, förutsatt att kungörelsen 

inom den tiden införts i ovan nämnda tidning. 

 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungs-

gatan 8, Växjö.  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till re-

geringen. Överklagandet skall dock skickas in till 

Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ. Läns-

styrelsen måste ha fått överklagandet senast den 7 

december 2006, annars kan inte regeringen pröva 

överklagandet. 

 

Överklagandet bör innehålla följande: 

 

 Hänvisning till detta beslut, dnr 511-4618-03 

 Vad som skall ändras 

 Namnteckning, namnförtydligande och adressupp-

gifter 

 Eventuella handlingar som stöder överklagandet 

 

 

UPPLYSNINGAR 

Beslut i ärendet har fattats av landshövding Lars-

Åke Lagrell. 
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I handläggningen av ärendet, i vilket funktionsan-

svarig för naturvård Elisabet Ardö varit föredra-

gande har även länsrådet Claes Sjöblom, miljövårds-

direktören Carl-Philip Jönsson, chefsjuristen Lena 

Stjernqvist, länsantikvarien Margit Forsström samt 

biträdande länsarkitekten Gunnel Henriksson delta-

git. 

 

 

 

Lars-Åke Lagrell 

 

 

   Elisabet Ardö 

 

 

 

Delgivningssätt 

Beslutet skall kungöras i länets författningssamling 

samt i Smålandsposten. 

 

 

Bilagor 

1. Beslutskarta inklusive skötselplanekarta 

2. Skötselplan 

3. Gränsbeskrivning inklusive karta 

4. Fastighetsförteckning 

5. Historisk karta-Laga Skifte 1727. 

6. Artlista 

7. Miljöbalkens regler om naturreservat 

8. Hur man överklagar  

9. Sändlista 
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