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Bildande av Kronoskogens naturreservat samt 
fastställande av föreskrifter och skötselplan för 
naturreservatet 
 
Kommunfullmäktige i Ljungby kommun beslutar 
 
Ljungby kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken markerade området på bifogad 
beslutskarta, som naturreservat med syfte, föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Gränsen 
för naturreservatets 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 Ljungby kommun att nedan angivna föreskrifter 
ska gälla för reservatet, se nedan under reservatsföreskrifter. 
 
Ljungby kommun fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets långsiktiga vård. 
Naturreservatet ska förvaltas av Ljungby kommun.  
 
Syftet med reservatet 
 
Huvudsyftet med reservatet är att värna om friluftslivet genom att bevara och utveckla en 
äldre talldominerad blandskog såsom en tillgång för det tätortsnära friluftslivet. Friluftslivet 
bevaras även genom att upprätthålla motionsspår samt tillhörande anläggningar inom 
reservatet. Även biologiska värden skall bevaras och utvecklas liksom att historiska 
förhållanden skall synliggöras. 
 
Syftet skall uppnås genom att: 

- Föreskrifter som långsiktigt bevarar skogens värden och hindrar exploateringar 
upprättas. Vissa mindre åtgärder som gynnar reservatets syften är tillåtliga. 

- Åtgärder sker så att rumsbildningar skapas/bibehålls. 
- Tryggheten i området samt längs områdets stigar upprätthålls. 
- Förekomsten av gran begränsas i vissa delar. 
- Karaktärsträd av främst tall och ek skapas särskilt i kanterna av reservatet. 
- Bara sandytor återupprättas i soliga lägen. 
- Områdets historia skall synliggöras. 
- Vattenskyddsområdets bestämmelser skall gälla. 
- Befintliga byggnader och anläggningar i området skall underhållas. Vid 

behov kan nya tas fram för att gynna motion och friluftsliv. 
 
 
Reservatsföreskrifter 
 
Föreskrifter för naturreservatet Kronoskogen i Ljungby kommun 
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § i 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, fylla 
ut eller utföra liknande åtgärd (Anm: Befintliga stigar och vägar får 
underhållas samt nyttjas, liksom ledningar och borror tillhörande vattenskyddsområdet. 
Nya borror får anordnas i samråd med Miljö- och byggnämnden i Ljungby 
kommun).  
3. Anordna upplag (Anm: Tillfälliga upplag för skogsbrukets behov får ordnas 
vid behov). 

 
4. Anlägga ny väg (Anm: Ny gc-väg från väster får anslutas till befintlig 
hårdgjord stig vid behov) 

 
5.  Uppföra byggnad, ledning, mast eller liknande anläggning (Anm: Underhåll 
av befintliga byggnader och ledningar får ske. Nya ledningar kan förläggas i 
befintliga vägar och stigar vid behov. Nya byggnader för friluftslivets behov 
får anläggas i sydvästra delen samt för vattentäktsändamål vid behov). 
 
6. Sprida kemiska bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller andra ämnen. 

 
7. Avverka, plantera, så, röja eller utföra annan skogsvårdande åtgärd. 
    
8. Bortföra levande eller döda träd och buskar  
 
9.  Ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så eller plantera 
ut arter 

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

 
11. Sätta upp andra tavlor, skyltar eller liknande än förvaltaren godkänner 
 
 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet för ägare 
och innehavare av särskild rätt att tåla att följande åtgärder vidtas inom 
reservatet 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas: 

1. Utmärkning av reservatgräns 
 

2. Åtgärder som behövs för att bevara och utveckla naturvärdena i skogs- och 
Betesmark: 

- naturvårdande skötsel såsom utglesning av tallar och röjning, huggning av 
gran och invasiva/främmande trädslag, sådd/plantering av lövträd och 
buskar, friställning av äldre lövträd  

- röjning och fällning av träd utmed stigar och intill byggnader 
- skapande av död lövved såsom lågor, högstubbar och hålträd, t ex genom 

ringbarkning 
- bete och bränning på betesmark 
- friläggning av sand genom att förna tas bort fläckvis 
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- uppläggning av grenar och trädstammar i faunadepå 
- stängsling (uppsättning, reparation, nedtagning) 
- tagande av väg för att utföra skötselåtgärder 

 
3. Åtgärder som behövs för att utveckla och tillgängliggöra området för 
friluftsändamål för allmänhetens behov enskilt eller i grupp 

 
4. Anordna parkeringsplats, informationstavlor, sittplatser och liknande 
anordningar som gör området mer tillgängligt för allmänheten 

 
5. Tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 
 

 
C. Föreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om 
rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt 
inom området 
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. Avverka eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande 
träd och buskar 

 
3. Samla in och ta bort grenar, kvistar eller lösa stamdelar (Anm: Sådant material 
får användas för att göra kojor i området, som endast får sammanfogas med 
snören och liknande) 

 
4. Plocka, skada eller gräva upp ris, örter, svampar, mossor och lavar annat än 
plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter (Anm: Bär och matsvamp får 
plockas för husbehov) 
 
5. Samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 
enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

 
6. Framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på anvisad 
väg och på anvisad och iordningställd parkeringsplats 

 
7. Tälta eller övernatta i husbil eller husvagn 

 
8. Elda annat än på iordningställda eld- eller grillplatser 

 
9. Sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande utan 
förvaltarens tillstånd 

 
10. Bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet eller liknande utan förvaltarens 



tillstånd 
 
11. Störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid boplat 

 
12. Ha hund, eller annat husdjur, okopplad 

 

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. 
Vidare utgör inte föreskrifterna hinder för Ljungby kommun att används området och 
underhålla samt sköta anläggningar knutna till vattenskyddsområdet och vattenförsörjningen. 

Inför åtgärder enligt ovanstående undantag som riskerar att påverka naturvärden ska samråd 
ske med miljö- och byggförvaltning, eller liknande förvaltning, ske. Samråd kan även krävas 
med länsstyrelsen.  

 

 

Skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken fastställer 
kommunfullmäktige i Ljungby kommun de mål och riktlinjer som framgår av den till beslutet 
hörande skötselplanen, bilaga 2. Förvaltare för naturreservatet ska vara Tekniska 
förvaltningen, Ljungby kommun. Tillsynsmyndighet för naturreservatet ska vara miljö- och 
byggnämnden, Ljungby kommun.  

 

Administrativ data 

Namn: Kronoskogens naturreservat 
Län: Kronoberg 
Kommun: Ljungby 
Församling: Ljungby 
Läge: Naturreservatet är beläget omedelbart norr om Ljungby stad mellan vägen Riksettan 
och ån Lagan.  
Gränser: Se bilaga 1 
Areal: Cirka 45 ha 

Fastigheter:  

Del av Ljungby 7:16 
Del av Ljungby 7:17  
Ljungby 7:18 
Del av Ljungby 7:19 
Del av Ljungby 7:22 
Ljungby 7:23 
Del av Ljungby 7:26 
Del av Ljungby 7:27 
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Del av Ljungby 7:28 
Ljungby 7:103 
Del av Ljungby 7:106 
Del av Ljungby 14:10 

Markägare: Samtliga fastigheter ägs av Ljungby kommun 
Förvaltare av skog: Tekniska förvaltningen, Ljungby kommun 
Förvaltare av friluftsanläggningar: Kultur- och fritidsförvaltningen, Ljungby kommun 
Naturgeografisk region: Sydsvenska höglandets och Smålandsterrängens myrrika västsida.  
 
Beskrivning av området 

Hela området utgörs av skogsmark utom ett litet område i norra delen, som utgör betesmark. 
Skogen i stora delar av reservatet domineras av den tall som etablerades som en 
skyddsplantering under 1800-talet. Innan dess hade flera försök gjorts att binda flygsanden 
med strandråg och bergtall. 
 
Den äldsta kartan över området är från 1813. Då gjordes storskifte av utmarken som tillhörde 
Ljungby by. Då redovisas området som ”oduglig flygsand” med en areal av cirka 43 ha i 
dagen mått. Hela området redovisades utan produktionsvärde, vilket var ovanligt vid sådana 
förrättningar. De flesta marker gavs vanligen ett produktionsvärde, även om det hade litet 
värde som fodermark för djuren. 
 
Skogen inom reservatet är i sin centrala del dominerad av tall i olika åldrar på sandig mark. 
De äldsta tallarna är över 150 år. Öster om järnvägsbanken är marken fuktigare och skogen en 
blandskog med björk, asp, gran, tall och ek.  
 
 
Sedan lång tid är Kronoskogen ett av Ljungby stads viktigaste rekreations och 
aktivitetsområden. Här rör sig människor enskilt eller i grupp. Skolklasser bedriver här 
undervisning. Orienteringsskärmar finns uppsatta på många platser i området. En 
orienteringskarta finns upprättad av FK Finn år 2001 i skala 1:10 000, där Kronoskogen ingår. 
På de öppna ytorna i sydväst spelas volleyboll, boule mm. 
 
Motivering 

Kronoskogen är i sin centrala del dominerad av tall i olika åldrar på sandig mark. De äldsta 
tallarna är över 150 år. Öster om jänrvägsbanken, idag gång- och cykelväg mellan Ljungby 
och Lagan, är marken fuktigare och skogen en blandskog med övervägande del björk, asp, 
gran, tall och ek.  

Sedan en lång tid är Kronoskogen ett av Ljungbys stad viktigaste rekreations- och 
aktivitetsomåden. Här rör sig människor enskilt eller i grupp. Skolkasser bedriver 
undervisning i skogen. Orienteringsskärmar finns uppsatta på många platser i området. En 



orienteringskarta finns upprättad av FK Finn, där Kronoskogen ingår. På de öppna ytorna i 
sydväst spelas volleyboll, boule med mera.  

Området har uppmärksammats i Kronobergs läns naturvårdsprogram, som en del av ett större 
område mellan Ljungby och Lagan. Det området bedömdes ha mycket stora naturvärden 
genom sina landskapsmässiga, geologiska och biologiska värden samt betydelsen för 
friluftslivet.  

Området innehåller ett när av stigar och används flitigt för rekreation, träning och 
hundrastning av allmänheten.  

Lämplig användning av markområde 

Enligt 1 kap. 1 § miljöbalken ska densamma tillämpas så att bland annat värdefulla natur- och 
kulturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras.  

Ljungby kommun har i enlighet med 3 kap. miljöbalken, prövat och funnit att bildandet av 
Kronoskogens naturreservat är förenligt med en, från allmän synpunkt, lämplig användning av 
markområdet och att beslutet inte strider mot gällande kommunal översiktsplan.  

Intresseprövning 

Ljungby kommun har i enlighet med 7 kap. 25 § miljöbalken prövat och funnit att bildandet 
av Kronoskogen naturreservat inte går längre i inskränkning av enskilds rätt att använda mark 
och vatten, än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.  

 

Konsekvensutredning av påverkan av beslut på allemansrätten 

Ljungby kommun ska enligt förordning om konsekvensutredning vid regelgivning 2007:1244, 
i den omfattning det behövs göra en konsekvensutredning av hur allemansrätten påverkas 
genom beslutet om naturreservat. Ljungby kommun bedömer att naturreservatsbildningen inte 
medför några negativa konsekvenser för vistelse och färd i naturreservatet.  

 

Redogörelse för ärendet 

Kommunstyrelsen i Ljungby kommun beslutade den 13 mars 2012 att ge miljö- och 
byggförvaltningen i uppdrag att skapa ett naturreservat i Kronoskogen. En avverkning av 
området inleddes vinter 2012 och fortlöpte under 2013 för att ta fram naturvärden och öka 
tryggheten för allmänheten i området. Avverkningen utfördes enligt ett beslut om skötsel den 
13 juni 2011. Ingvar Nilsson, som är ekolog, har inventerat området samt utarbetat en 
skötselplan som ska efterlevas för att bevara betydelsen för friluftslivet samt bevara de 
biologiska och historiska värden som finns i området.  

Arbetet med naturreservatet har utförts i en arbetsgrupp med representanter från Tekniska 
förvaltningens olika enheter samt miljö- och byggförvaltningen och kultur- och 
fritidsförvaltningen. Ljungby kommuns skogsförvaltare har medverkat vid mötena. 

Samråd om skötselplan samt föreskrifter har genomförts med övriga förvaltningar inom 
Ljungby kommun, olika myndigheter och föreningar som bedömts berörda samt med 
allmänheten. Följande yttranden har kommit in och sammanfattas nedan: 
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Länsstyrelsen i Kronobergs län, ser mycket positivt på att Kronoskogen blir naturreservat och 
anser att förslaget till föreskrifter och skötselplan är bra. I övrigt lämnar man synpunkter på 
vissa ändringsförslag i skötselplanen. 

Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun, anser att det är angeläget att bevara och 
utveckla Kronoskogen som ett centralt beläget naturområde för motion och rekreation i 
Ljungby stad. Nämnden har inga direkta synpunkter på förslaget till föreskrifter och 
skötselplan men anser att det är angeläget att kommunen fortsatt håller en hög kvalitet på 
skötseln och att kommunen hela tiden arbetar med att göra området mer attraktivt inom ramen 
för naturreservatets föreskrifter.  

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott i Ljungby kommun, har inget att erinra mot 
skötselplan och reservatasföreskrifter för naturreservat Kronoskogen i Ljungby stad.  

Kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun, anser att det är angeläget att hela det 
föreslagna området bevaras och utvecklas som ett friluftsområde och det bör framgå tydligt att 
huvudsyftet är att värna området som friluftsområde.  

Nämnden anger också att säkerheten för personer som vistas i Kronoskogen ska säkras så 
långt som möjligt i hela området och inte bara till leder och stigar. Nämnden anser att 
barnperspektivet och säkerheten ska gå före intresset för vedlevande arter.  

Den planerade parkeringsplatsen enligt karta 1:5, bör ur trygghetsaspekten belysas med några 
lampor. 

Tekniska förvaltningen i Ljungby kommun, anser att det är bra att de skogsvårdsåtgärder som 
genomfördes i Kronoskogen nu följs upp med ett bildande av naturreservat. Förvaltningen har 
en erinran beträffande inskränkningen i rätten att använda mark- och vattenområde under 
punkten A2 i föreskrifterna. Förvaltningen förutsätter att det är tillåtet att befintliga vägar och 
stigar såväl får underhållas men även användas för gängse fordon för drift och underhåll av 
befintliga ledningar och borror tillhörande vattenskyddsområdet. Förvaltningen avser att 
begära bidrag för skogens marknadsvärdeminskning. Fastställande/antagande av 
bestämmelser får därför inte ske förrän beslut om bidrag föreligger.  

Skogsstyrelsen, är positiva till skötselplan för Kronoskogen men lämnar synpunkter om att 
man gärna ser att en del tallar blir kvarlämnade som död ved vid gallringarna. Ett alternativ 
till gallring är att låta träden dö och på så sätt skapa luckor. Skogsstyrelsen har också 
önskemål om att det ska finnas möjlighet för förvaltaren att sätta upp holkar i området.  

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), har inga synpunkter på reservatsföreskrifterna 
men anger att föreskrifterna tydligt tar hänsyn till vattenskyddsområdet och eventuella 
framtida behov av underhåll kopplade till vattenförsörjningen.  

SGU anger också att det med fördel skulle kunna tas med en beskrivning av de 
jordartsgeologiska förhållandena, särskilt som flera av skötselområdena verkar kunna härledas 
till jordartens fördelning i området.  



Ovanstående synpunkter har beaktats och så långt som möjligt inarbetats i beslutet om 
bildandet av naturreservatet samt i föreskrifter och skötselplan. 

 

Bilagor  

1. Beslutskarta 
 

2. Skötselplan inklusive kartor 
 
 
 

Sändlista 

Ljungby kommun, Tekniska förvaltningen 
Ljungby kommun, Miljö- och byggnämnden 
Ljungby kommun, Kultur- och fritidsnämnden 
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsnämnden 
Naturvårdsverket 
Skogsstyrelsen 
Sveriges Geologisk Undersökning 
Länsstyrelsen i Kronobergs län  

 


