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Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4–6 och 30 §§ 

miljöbalken (1998:808) följande:  

Området Sjösåsa näs förklaras som naturreservat. Gräns för naturreservatet 

ska vara den gräns som anges i bifogad karta (bilaga 1). 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 

föreskrifter ska gälla för reservatet. 

Markägare och annan sakägare ska tåla de inskränkningar i rätten att förfoga 

över fastigheten samt tåla visst intrång som framgår av A- och B-

föreskrifterna i länsstyrelsens beslut. Allmänheten har att iaktta de 

ordningsföreskrifter inom reservatet som benämns C-föreskrifter i 

länsstyrelsens beslut. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets 

långsiktiga vård i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. (1998:1252). 

Syftet med reservatet är att: 

− områdets skogar ska bevaras som naturskogar med gamla träd och en 

varierad och flerskiktad struktur med god förekomst av död ved i olika 

nedbrytningsstadier, 

− Mörrumsån ska ha en naturliknande vattenståndsvariation med fria 

vandringsvägar till anslutande sjöar och vattendrag samt fungera som 

fortplantningsområde för vattenlevande arter, 

− mader och kringliggande vattenområden ska bidra till ett rikt fågelliv 

med lämpliga ostörda miljöer för häckning och födosök, 
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− det rörliga friluftslivet ska ges möjlighet till naturupplevelser under 

förutsättning att det inte påverkar naturvärdena negativt. 

Syftet ska uppnås genom att: 

− områdets skyddsvärda naturmiljöer bevaras genom föreskrifter som 

reglerar jord- och skogsbruk, olika typer av exploatering och jakt på 

fågel, 

− områdets skogar i huvudsak får präglas av intern dynamik och 

naturliga processer vilket kan efterliknas genom naturvårdande 

skötsel. Områden påverkade av skogsbruk restaureras för att utvecklas 

mot naturskogar med en varierad struktur, rika på lövträd, där också 

livsmiljöer kan nyskapas för att värna skyddsvärda arter, 

− hydrologin återställs, maderna bibehålls öppna och igenvuxna mader 

röjs från uppväxande träd, 

− lämpliga åtgärder för att främja upplevelsevärdena vidtas. 

 

Föreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 

inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 

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 

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

5. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller utföra 

annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar 

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

7. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel 

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

plantera ut arter på land eller i vatten 

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

10. jaga fågel 

11. på våtmark transportera ut fällt vilt med fordon förutom med fyrhjuling 

eller dragare med liknande marktryck 

12. tillskottsutfodra och vinterbeta (30 november – 30 april). 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

13. uppföra jakttorn på annan plats än i skogsmark 
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14. öppna upp siktgata för jaktens behov  

15. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

16. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande 

Anmärkning:  

  Jaktpass får markeras med skylt. 
 

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

och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla att följande åtgärder 

vidtas inom reservatet 

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 skötsel utförs som behövs för att bevara och utveckla naturvärdena: 

− slåtter och betesdrift om inte fastighetsägaren själv utför detta eller 

anlitar annan brukare 

− avverkning av träd, tillskapande och utplacering av död ved (inkl. död 

ved från områden utanför reservatet), röjning av sly, hamling, 

veteranisering, flytt av vindfällen 

− restaurering av biotoper i vattendrag 

− igenläggning och dämning av diken 

− naturvårdsbränning 

− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter och, på 

maderna, igenväxningsvegetation 

− uppsättning av fågel-, fladdermus- och insektsholkar  

− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter 

3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av 

parkeringsplats, informationsplats, strövstig och rastplats  

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning med skriftligt tillstånd från 

Länsstyrelsen 

5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 

6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra 

skötselåtgärder 

Länsstyrelsen ansvarar för att skötselåtgärder enligt ovan och som specificeras 

i fastställd skötselplan utförs. 

C. Föreskrifter 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 
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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. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 

enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på 

anvisad väg och anvisad iordningställd parkeringsplats 

6. parkera eller ställa upp husvagn, husbil eller liknande mellan kl. 00.00 och 

05.00.  

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

eller lekplats. 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

8. vetenskaplig undersökning 

9. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande 

10. bedriva tävlings-, övnings eller lägerverksamhet 

 

Föreskrifterna hindrar inte: 

− förvaltaren eller den som arbetar på förvaltarens uppdrag att utföra de 

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

reservatets vård eller uppföljning av bevarandestatus. 

− akuta reparationsåtgärder på ledning. Träd som fallit eller grenar som 

kapats vid åtgärder ska inte tas bort från utan flyttas inom 

naturreservatet. 

− normalt underhåll av vägar och stigar. Träd som fallit eller grenar som 

kapats vid underhåll får flyttas inom naturreservatet. 

− normalt underhåll av ledning och ledningsgata samt borttagande eller 

ersättning av ledning. 

 

Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas. 

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en 

dispensprövning utan endast att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt 

tillstånd till en åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt. 

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

jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturmiljölagen. 
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______________ 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019 

På länsstyrelsens vägnar 

INGRID BURMAN 

Love Eriksen 


