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

miljöbalken (1998:808) följande: 

Området Hunnaskogen förklaras som naturreservat. Gränsen för 

naturreservatet ska vara den gräns som anges på beslutskartan. 

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 för reservatets långsiktiga vård i 

enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

(1998:1252). 

Syftet med reservatet är att: 

− att bevara värdefulla naturmiljöer knutna till lövskog och lövrika 

blandskogar med angränsande strandzon och sjö. Naturmiljöernas 

växt- och djurliv ska bevaras och gynnas, 

− skogen ska vara naturskogsartad genom att vara varierad och 

flerskiktad med god tillgång på gamla träd, grova träd, ihåliga träd 

samt stående och liggande död ved, 

− området ska vara en tillgång för rörligt friluftsliv. 

Syftet ska uppnås genom att: 

− naturen skyddas genom föreskrifter som reglerar skogsbruk och olika 

typer av exploatering, 
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− skogen i huvudsak formas av naturliga processer vilket kan efterliknas 

genom naturvårdande skötsel. Genom skötsel ska också skog som är 

påverkad av skogsbruk restaureras, gran begränsas och livsmiljöer för 

växt- och djurlivet ska nyskapas, 

− enklare åtgärder görs för rörligt friluftsliv. 

 

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 

            Anmärkning: Jakttorn får uppföras på skogsmark. 

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

annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar 

           Anmärkning: Siktgata för jaktens behov får röjas. 

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 eller anlägga åtel 

           Anmärkning: Saltsten för vilt får sättas upp. 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

10. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

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

Anmärkning:  

  Jaktpass får markeras med skylt. 
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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: 

− restaurering och skötsel av skog inbegripande röjning, huggning, 

sådd/plantering av naturligt förekommande träd och buskar samt 

frihuggning av träd 

− skapande av högstubbar, lågor och hålträd 

− naturvårdsbränning 

− uppläggning av grenar/stammar i s.k. faunadepåer 

− flytt av vindfällen 

− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter 

− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter 

− uppsättning av fågel-, fladdermus- och insektsholkar och andra 

åtgärder för att gynna dessa arter 

3. iordningställande av anordningar för allmänheten i form av enkel 

parkeringsplats, informationstavla, strövstig och rastplats  

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning som Länsstyrelsen lämnat 

tillstånd till 

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 

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 
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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. tälta 

7. elda 

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

eller lekplats. 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

9. vetenskaplig undersökning 

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

11. 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. 

− normalt underhåll av cykelled. 

− övrig grävning i markområde för cykelleden (banvall), t.ex. för 

nedgrävning 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. 

 

 

______________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 november 2019. 

 

På länsstyrelsens vägnar 

 

 

INGRID BURMAN 

                                                             Helene Pettersson 

 




