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Länsstyrelsen 
 

 
 

  
 

Länsstyrelsens i Kronobergs län föreskrifter om 
kulturreservatet Komministerbostället Råshult i 
Älmhults kommun; 
 

07FS 2019:19 
Publicerad den 6 
december 2019 

  
beslutade den 4 december 2019. 
(435-2218-2019) 
 

 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) att 
kulturreservatet Komministerbostället Råshult ska utökas med fastigheten 
Råshult 1:49 och Råshult 1:47 samt vissa markområden som ingår i 
fastigheterna Råshult 1:5 och Råshult 1:16. Gränsen för kulturreservatet ska 
vara den gräns som anges i beslutskartan. 
 
För den utökade delen ska beslutet den 2002-12-16 med diarienummer 231-
5016-02 om kulturreservatets bildning, gälla med syfte och C-föreskrifter, samt 
i detta beslut fastställda A- och B-föreskrifter enligt 7 kap. 5, 6 och 30 §§ 
miljöbalken.  
 
Föreskrifter för det befintliga kulturreservatet ändras inte genom utökningen. 
 

Länsstyrelsen upphäver beslutet om ny reviderad skötselplan för 
kulturreservatet Komministerbostället Råshult med diarienummer 435-7413-
09 och fastställer istället reviderad skötselplan för hela reservatets långsiktiga 
vård. Planen utgör också bevarandeplan för Natura 2000-området Linnés 
Råshult (SE0320157). Förvaltare av kulturreservatet ska vara Länsstyrelsen i 
Kronobergs län.  
 

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:  
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1. framdra ny luft- eller markledning, 

2. uppföra mast eller liknande anläggning, 

3. bedriva täkt, gräva, schakta, borra, utfylla, övertäcka, spränga, dika, 
dämma eller utföra liknande handling. 

4. uppföra ny byggnad eller riva byggnad,  

5. utföra tillbyggnad eller yttre förändring,  

6. anlägga ny väg eller parkeringsplats, 

7. plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning på annat än 
åkermark, i kålgården, i fruktträdgården eller i områden avsedda för 
rabatter i enlighet med gällande skötselplaner, 

8. använda bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller kemiska preparat med 
undantag för att stallgödsel och kalk får tillföras på områden som 
nämns under 7 och att kalkning får ske i Birsjön, 

9. bedriva skogsbruk annat än i enlighet med gällande skötselplan och 
gällande åtgärdsplan, 

10. anordna upplag annat än tillfälligt på plats som anvisats av förvaltaren 
i samband med områdets skötsel. 

 
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 natur- och 
kulturvärdena.  

3. Åkerbruk, betesdrift samt slåtter om inte markägaren själv utför detta, 
eller anlitar annan brukare 

4. naturvårdsavverkningar, röjningar av och hamling av träd 

5. bränning på gräsmark 

6. stängsling; även med elstängsel mot vildsvin 

7. bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter  

8.  iordningställande av anordningar för allmänheten såsom färister och 
stängselgenomgångar för att möjliggöra allmänhetens tillträde i form 
av t.ex. vandringsleder. 

9. åtgärder för vetenskaplig undersökning med tillstånd från 
Länsstyrelsen 
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Information och förtydligande till föreskrifterna A och B: 

Länsstyrelsen ansvarar för att skötselåtgärder enligt ovan, B föreskrifterna, 
och som specificeras i fastställd skötselplan utförs. 

Markägaren kan dock i samråd med Länsstyrelsen utföra skötselåtgärder 
enligt skötselplan och särskild anvisning. Avverkning och körning i dessa 
marker kräver särskild hänsyn för att inte förstöra de höga kultur- och 
naturvärdena. Om markägaren utför åtgärderna sker det med ansvar för 
sådan hänsyn och på dennes egen bekostnad. Virket som avverkas tillfaller 
markägaren. I det fall Länsstyrelsen ansvarar för avverkning, tillfaller 
virkesintäkterna markägaren efter avräkning för avverkningskostnader. 

Om markägaren själv inte har möjlighet att utföra åtgärder kopplat till 
områdets hävd är det Länsstyrelsen som ansvarar för att åtgärderna enligt 
skötselplan utförs. Länsstyrelsen tar i sådana fall över ansvaret tidigast året 
efter att markägaren har gett besked om att brukare saknas.  

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskriften B 4 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. 

Föreskrifterna hindrar inte: 

- förvaltaren att utföra de åtgärder som framgår av ovan angivna B-
föreskrifter, som behövs för reservatets vård och skötsel eller utföra 
uppföljning av bevarandestatus.  

- personal inom polisen, sjukvården eller räddningstjänsten att använda 
motordrivet fordon, motordriven farkost och hund samt vid behov 
vidta andra åtgärder inom sitt yrkesutövande. Anmälan ska om möjligt 
göras till Länsstyrelsen i förväg, annars snarast efter genomförandet. 

- akuta reparationsåtgärder på ledning. Träd som fallit i ledningsgata 
eller grova grenar som kapas får flyttas men ska lämnas inom 
kulturreservatet. Samråd med Länsstyrelsen kan ske efter att arbetet 
inletts, dock senast inom en arbetsdag.  

- normalt underhåll av väg, järnväg, ledning, ledningsgata eller servitut 
som finns inom reservatet. Med normalt underhåll avses sådana 
åtgärder som syftar till att upprätthålla anläggningarna i dagens 
utformning, utbredning och funktion.  

______________ 
 
Denna författning träder i kraft den 30 december 2019. 

 

På länsstyrelsens vägnar 

 

 

KRISTINA ZETTERSTRÖM  
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                                                             Marion Jannes 
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