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Beslut om utökning och föreskrifter för naturre-
servatet Stolpaberg i Vetlanda kommun; 

 
 

Utkom från trycket  
den 31 mars 2017 

 
beslutade den 27 mars 2017 (511-3966-2016) 
 

 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) beslutat 
om en geografisk utökning av naturreservatet Stolpaberg. Reservatets nya 
avgränsning framgår av bifogad karta (bilaga 1) och med de gränser som slut-
ligen utmärks i fält. Utökningen av naturreservatet berör en del av fastigheten 
Hökatorp 1:5 (fastighetsreglering pågår). 

 
För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter 

med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. 

 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda 
träd eller buskar 

2. klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet 
3. göra upp öppen eld annat än med medhavd ved 
4. cykla eller rida annat än på befintliga vägar 
5. framföra motordrivet fordon, med undantag av på parkeringen eller för 

uttransport av fälld älg med mindre fordon på fastmark som ej är häll-
mark 

6. ställa upp husvagn, husbil eller släpvagn 
7. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller göra inskrift 

 
Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

8. anordna lägerverksamhet med fler än 30 personer 
9. använda området för organiserade tävlings- eller övningsändamål eller 

motsvarande med fler än 50 personer 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet att ut-

föra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med reservatet och som 
preciseras i fastställd skötselplan.  
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Från föreskrifterna undantas även åtgärder för vetenskaplig undersökning 

eller motsvarande, som i förväg godkänts av Länsstyrelsen. 
 

Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
_____________ 

Ordningsföreskrifterna i den utökade delen träder i kraft den 28 april 2017.  
Av 7 kap. 30 § miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller ome-

delbart även om de överklagas. 
 
 
 
 

ANNELI WIRTÉN 
 Helena Uhlén 
 


