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BILDANDE AV NATURRESERVATET HYLLESBOLSÖ I 

TINGSRYDS KOMMUN 

BESLUT 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 

området Hyllesbolsö som naturreservat. Gränsen för naturreservatet 

ska vara den gräns som utmärks i fält med bifogad karta (bilaga 1) och 

gränsbeskrivning (bilaga 4) som underlag.  

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. 

Syftet med reservatet är att: 
 bevara och stärka den biologiska mångfalden i området genom 

att bevara och utveckla en naturmiljö med äldre grova lövträd, 
tall och gran, gamla och ihåliga träd, död ved och blommande 
och bärande buskage, och på så sätt skapa framtida 
förutsättningar för växt- och djurliv knutna till dessa miljöer, 

 det rörliga friluftslivet ges möjlighet till naturupplevelser. 
 

Syftet ska uppnås genom att: 

 områdets skyddsvärda naturmiljö bevaras genom föreskrifter 

som förhindrar skogsbruk och andra typer av exploatering, 

 områdets skog ska i huvudsak präglas av intern dynamik och 

naturliga processer, men spärrgreniga och gamla träd som vuxit 

upp i ett öppnare landskap ska växa obeskuggade genom 

riktade skötselåtgärder, 

 yngre bestånd vårdas så att de kan utvecklas mot naturliga 

skogar där också livsmiljöer kan nyskapas för att värna 

skyddsvärda arter. 
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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 

Anmärkning: 

I. Tillfälligt upplag för jord- och skogsbruk får ske efter 
godkännande av Länsstyrelsen. 
 

3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats 

 

4. ta bort eller skada kulturlämning 

 

5.  uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan 
anläggning 

Anmärkningar: 

I. Jakttorn kan efter Länsstyrelsens godkännande få 

uppföras på lämplig plats och om behov finns. 

II. Underhåll, borttagande eller ersättning av befintligt 

jakttorn på samma plats får ske om det inte innebär ett 

större ingrepp i naturen än i dagsläget.  

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

utföra annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd 
eller buskar 
Anmärkning: 
I. Siktgata för jaktens behov kan efter Länsstyrelsens 
godkännande få öppnas på lämplig plats och om behov 
finns. 
 

7.  skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda 

grövre grenar 
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Anmärkning:  

I. Vindfälle eller döda grenar som hamnar olämpligt och 

påtagligt hindrar framkomlighet på stig, tomt och i vatten 

får flyttas till annan lämplig plats inom reservatet.  

II. Fastighetsägaren har rätt att avverka ung gran och björk 

(max 25 cm i diameter i brösthöjd) på hela ön för 

uppvärmning av öns fritidshus. I samma syfte har 

fastighetsägaren även rätt att tillvarata sådana unga granar 

och björkar som fällts av Länsstyrelsen i samband med 

naturvårdsåtgärder inom ett år från genomförd åtgärd. 
 

8.     sprida bekämpningsmedel, kemiska preparat, gödsel, kalk eller 
annat jordförbättringsmedel 
 
9.     ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så 
eller plantera ut arter 

 
10.   utfodra vilt, sätta upp saltsten för vilt eller anlägga åtel. 

 
 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att 

tåla visst intrång i naturreservatet 

Fastighetsägare 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 de skötselåtgärder vidtas inom reservatet, som framgår av 

fastställd skötselplan 

 

3. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i förväg godkänts av 

Länsstyrelsen 

 

4. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder. 
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C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 

färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt i 

naturreservatet.  

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  

 

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 växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-
fridlysta arter. Bär och matsvamp får plockas för husbehov 

 

4. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid 
bo- eller lekplats 

 

5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur 
annat än enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

 

6. elda 

 

7. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande 
utan Länsstyrelsens godkännande 

 

8. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan 
Länsstyrelsens godkännande. 

 

Från föreskrifterna under C undantas åtgärder för vetenskaplig 

undersökning, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. 

 

Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder, 

som framgår av ovan angivna B-föreskrifter, som behövs för 

reservatets vård och skötsel eller utföra uppföljning av 

bevarandestatus. 

 

Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som framgår av 

kungörandet, se nedan. Föreskrifterna gäller även om de överklagas. 
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Med Länsstyrelsens godkännande enligt föreskrifterna ovan avses inte 

en dispens-eller tillståndsprövning utan endast att Länsstyrelsen i 

skriftlig form kan ge sitt godkännande till en åtgärd efter att denna 

beskrivits på lämpligt sätt. 

 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bl.a. 

miljöbalken, jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och 

kulturminneslagen. 
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ADMINISTRATIVA DATA 

Namn: Hyllesbolsö 

NVR-Id:  2043486 

Län: Kronoberg 

Kommun: Tingsryd 

Socken: Väckelsång 

Läge:  7 km N Tingsryd, V väg 27 

Gränser:  Enligt karta, bilaga 1 i beslutet 

Fastigheter och  

ägarkategori: 

Fastigheter 

Hyllesbolsö 1:1 

Ägarkategori 

Privat 

Servitut/rättigheter/ 

samfälligheter: 

 

Inga 

Sakägare: Enligt bilaga 5 

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronobergs län 

Naturgeografisk 

region:  

 

SO Smålands skog-/sjörika slättlandskap 

Riksintressenummer:  79 Bräkneån, skyddat vattendrag enligt 4 kap 

6§ miljöbalken 
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BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Hyllesbolsö ligger i Hyllen, en grund sjö med många småöar och 

flikiga stränder som har stora landskapsmässiga värden och ett rikt 

fågelliv. På Hyllesbolsö finns en olikåldrig och flerskiktad 

lövnaturskog som är rik på stående och liggande död ved. Området 

domineras av björk, ek och bok, men där finns en mängd olika 

trädslag. Många av träden är gamla. Lövskogen på Hyllesbolsö har ett 

rikt växt- och djurliv. Naturreservatet beskrivs mer detaljerat i 

skötselplanen, bilaga 2. 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Områdets naturvärden har varit kända under lång tid och 

uppmärksammades i bl.a. länets naturvårdsprogram och i 

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering1 och sumpskogsinventering. 

 

Efter stormen Gudrun 2005 kontaktade fastighetsägaren dåvarande 

Skogsvårdsstyrelsen angående träd som blåst ner på ön. Efter samråd 
mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen och kontakt med 

fastighetsägaren påbörjade Länsstyrelsen reservatsbildning. 2009 

träffades en överenskommelse om intrångsersättning mellan 

fastighetsägaren och Länsstyrelsen. 

 

Förslaget till beslut och skötselplan skickades våren 2016 till sakägare 

inom området som förelades att komma in med eventuella synpunkter. 

Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har samtidigt lämnats tillfälle att 

yttra sig över förslaget. Följande yttranden har kommit in: 

 

Samhällsbyggnadsutskottet i Tingsryds kommun har inget att erinra 

mot Länsstyrelsens förslag att inrätta naturreservat på fastigheten 

Hyllesbols ö 1:1 i Tingsryds kommun. 

 

Kronobergs Ornitologiska Förening ställer sig i allt väsentligt positiv 

till utformningen av reservatet och skötselplanen. Föreningen anser att 

vårt län måste ha ett tätt nät av naturreservat av olika beskaffenheter så 

                     
1
 Nyckelbiotop = ett skogsområde som från en samlad bedömning av biotopens 

struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö idag har mycket stor betydelse för 

skogens flora och fauna. Där finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.  
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att den biologiska mångfalden kan bevaras och helst stärkas. 

Föreningen framför två synpunkter: 

1. Föreningen är tveksam till att jakt är tillåten i reservatet och 

påpekar att jakt riskerar att hindra andra besökares tillträde till 

området. Föreningen anser att naturreservaten generellt ska 

vara befriade från jakt med undantag för skyddsjakt på djur som 

riskerar att förstöra reservatets naturvärden. 

2. Föreningen är tveksam till fastighetsägarens rätt att avverka 

gran och björk med en brösthöjdsdiameter på upp till 25 cm. 

Föreningen påpekar under denna punkt riskerna med ett för 

stort uttag, det faktum att gran och björk är viktiga för flera 

fågelarter, samt risken att körskador uppstår i samband med 

virkestransport. 

 

MOTIVERING  

Många växter och djur som naturligt förekommer i det svenska 

skogslandskapet är idag hotade till sin existens. Många av dem är 

beroende av mycket gamla eller grova träd eller multnande ved, 

företeelser som är ovanliga i den brukade skogen, men som 

förekommer rikligt på Hyllesbolsö. Att på vissa platser skydda 

skogsområden från skogsbruk förbättrar förutsättningarna för att 

hotade arter ska kunna finnas kvar och utveckla livskraftiga bestånd. 

Riksdagen har därför i miljömålet ”Levande skogar” beslutat att mer 

skog ska skyddas som bl.a. naturreservat parallellt med frivilliga 

avsättningar som fastighetsägarna själva gör. 
 

Sjön Hyllen med dess öar och omgivningar ingår i länets 

naturvårdsprogram och har erhållit klass 2 i en tregradig skala, som är 

det näst högsta värdet. I ”Strategi för formellt skydd av skog i 

Kronobergs län” från 2006 ingår Hyllen och Hyllebolsö i värdetrakten 

Lövrika skogar runt Bräkneån. I trakten är bevarandevärdet olika typer 

av ädellövskog och blandbestånd av ädellövskog och triviallövskog, 

samt strandlövskog och lövsumpskogar.  
 

Hyllesbolsö utgörs till större delen av en nyckelbiotop registrerad i 

Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering. Skogen på ön är en 

olikåldrig och flerskiktad lövnaturskog som är rik på död ved i form av 

högstubbar med bohål, torrträd, lågor och döende träd. Två 
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lövsumpskogar i naturvärdesklass 1, det högsta värdet, finns inom 

reservatsområdet.  

 

De särskilda naturvärdena på Hyllesbolsö kräver ett omfattande och 

långsiktigt skydd för att bevaras och utvecklas genom skötselinsatser. 

Detta skyddsbehov kan endast tillgodoses genom bildande av natur-

reservat som dessutom möjliggör användandet av ekonomiska resurser 

för restaurering och anpassningar för friluftslivet. Förutsättningarna att 

bevara områdets biologiska mångfald och livsmiljöer bedöms som 

goda om bevarandemålen uppfylls, i enlighet med bifogad skötselplan. 

 

Att fastighetsägaren enligt reservatsföreskrifterna tillåts avverka ung 

gran och björk för uppvärmning av öns fritidshus bedöms inte påverka 

möjligheterna att uppnå reservats syfte negativt eftersom a) uttaget 

beräknas bli mycket marginellt, b) endast klenare träd får avverkas och 

c) endast gran och björk påverkas.  

 

Det är inte önskvärt att styra vilt från intilliggande områden in i reser-

vatet eller till vissa platser i reservatet. Stödutfordring av vilt eller an-

läggning av åtel får därför inte ske. 

 

Länsstyrelsen uppfattning är att jakt kan bedrivas i området utan att 

det strider mot syftet med naturreservatet. Om behov finns och för att 

jakten ska kunna bedrivas på ett säkert sätt får Länsstyrelsen godkänna 

att jakttorn byggs och att siktgator tas upp och underhålls. Det är 

Länsstyrelsens uppgift att se till att jakttorn och siktgator placeras så att 

besökarnas upplevelse av naturområdet inte störs och säkerheten höjs. 

 

Enligt Tingsryds kommuns översiktsplan (antagen av 

kommunfullmäktige 2006-06-29) ska aktiv vård och skydd av flora och 

fauna ske för att tillförsäkra alla förekommande växt- och djurarters 

fortsatta existens i sin naturliga miljö. Hyllesbolsö är inte utpekad 

särskilt i planen men bildandet av naturreservatet strider inte mot dess 

syfte.  

 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap 25 § 

miljöbalken, att reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig 

balans mellan de värden som ska skyddas och det intrång detta 

innebär för enskilds rätt att använda mark och vatten. 

Reservatsbildningen är förenlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och 
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bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 

kapitlen miljöbalken samt med översiktsplanen för Tingsryds 

kommun. 

 

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 49 § delgivningslagen (2010:1932) 

jämfört med 27 § förordningen om (1998:1252) områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m., att delgivning av detta beslut ska ske genom 

kungörelse. Kungörelsen ska inom 10 dagar införas i tidningarna 

Smålandsposten och Post och Inrikes Tidningar. 

 

Delgivningen ska anses ha skett två veckor efter dagen för detta beslut, 

förutsatt att kungörelsen inom 10 dagar från beslutet införts i ovan 

nämnda tidningar.  

 

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på 

Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg  

ÖVERKLAGAN 

Detta beslut kan överklagas av den som beslutet angår (16:12 § 

miljöbalken) genom skrivelse till regeringen. Överklagandet ska dock 

skickas in till Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ. 

Länsstyrelsen måste ha fått överklagandet senast den 21 juni 2016, 

annars kan inte regeringen pröva överklagandet. 

 

Överklagandet bör innehålla följande: 

 

 hänvisning till detta beslut, dnr 511-1883-12 

 vad som ska ändras och varför 

 namnteckning, namnförtydligande och adressuppgifter 

 eventuella handlingar som stöder överklagandet. 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
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UPPLYSNINGAR 

Beslut i ärendet har fattats av landshövding Kristina Alsér. 

 

I den slutgiltiga handläggningen av ärendet, i vilket 

naturvårdshandläggaren Love Eriksen varit föredragande, har också 

naturvårdshandläggaren Robert Simonsson, vattenvårdshandläggaren 

Annika Smålander, biträdande länsarkitekten Gunnel Henriksson, 

länsjuristen Henrik Skanert, funktionsledaren Elisabet Ardö, 

enhetschefen Thomas Persson, samt länsrådet Lennart Johansson 

deltagit. 

 

 

 

 

Kristina Alsér 

 

 

   Love Eriksen 

Delgivningssätt 

Beslutet ska kungöras i länets författningssamling, ortstidning samt i 

Post och inrikes tidningar.  

Bilagor 

1. Beslutskarta  

2. Skötselplan inklusive skötselplanekarta och historiska kartor  

3. Översiktskarta 

4. Gränsbeskrivning 

5. Sakägarförteckning och sändlista 

6. Miljöbalkens regler om naturreservat 

7. Överklagan 

 



 


