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Beslut om ny skötselplan för naturreservatet Ekön 
domänreservat i Markaryds kommun 
 

Beslut  
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 7 § 
miljöbalken (1998:808) följande:  

Länsstyrelsens beslut om naturreservatet Ekön domänreservat daterat 
den 23 september 1996 med ärendenummer 231-3409-1996 (bilaga 1) 
ska upphävas i den del som avser skötselplanen. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets 
långsiktiga vård i enlighet med 3 § förordningen om områdesskydd 
enligt miljöbalken m.m. (1998:1252). 

Skälen för beslutet 
Skälen för beslutet är områdets prioriterade bevarandevärden; naturtypen 
näringsfattig bokskog (9110). Beslutet om ny skötselplan för området 
bedöms främja bevarandet av de utpekade värdena. 

Naturreservatets högsta biologiska värden är knutna till en äldre bokskog 
där några av träden är upp emot 300 år gamla. Många av de äldre träden 
har skador och håligheter, vilket skapar goda förutsättningar för att hysa 
ett rikt växt- och djurliv. Liggande och stående död ved i olika 
dimensioner och nedbrytningsstadier ligger till grund för en stor 
biologisk mångfald med sällsynta arter. I reservatet finns flera ovanliga 
lav- och mossarter, bland annat bokvårtlav, bokkantlav, lunglav, liten 
ädellav, sydlig blekspik, rosa lundlav, platt fjädermossa och grynig 
filtlav. 

Områdets naturvärden är hotade av en ökande andel gran i skogen, vilket 
innebär att äldre bokar beskuggas och att föryngring av yngre bokar 
förhindras. För att gynna de prioriterade bevarandevärdena behövs 
skötselåtgärder i form av att gran tas bort och att föryngring av bok 
underlättas, vilket möjliggörs i och med att beslut om ny skötselplan för 
området fattas. Skötselåtgärderna specificeras närmare i skötselplanen.  
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Redogörelse för ärendet 
Området avsattes den 28 januari 1960 som domänreservat av dåvarande 
Domänverket. I samband med Domänverkets bolagisering 1992 gjorde 
Länsstyrelsen på uppdrag av Naturvårdsverket en bedömning av vilka 
domänreservat i länet som har sådana särskilda naturvärden att de bör 
ges ett långsiktigt skydd som naturreservat. Ekön hör till de områden 
Länsstyrelsen valde ut och området blev naturreservat den 23 september 
1996. 

Ärendets beredning 
Förslaget till beslut och skötselplan skickades xx till sakägare som 
förelades att komma in med eventuella erinringar. 

Synpunkter på förslaget till beslut 
Kompletteras när förslaget varit på remiss. 

Länsstyrelsens bemötande av inkomna synpunkter 
Kompletteras när förslaget varit på remiss. 

Länsstyrelsens bedömning 
Länsstyrelsens bedömning är att beslutet om naturreservatet Ekön 
domänreservat den 23 september 1996 hänvisar till skötselplanen på ett 
sådant sätt att skötselplanen ges innehåll av inskränkningar i 
grundläggande rättigheter för markägare och rättighetsinnehavare och att 
skötselplanen därför är att betrakta som en del av beslutet om 
naturreservat enligt 7 kap 6 § miljöbalken.  

Enligt 7 kap. 7 § miljöbalken får länsstyrelsen helt eller delvis upphäva 
tidigare beslut om naturreservat med föreskrifter som har meddelats 
enligt 7 kap. 4-6 §§, om det finns synnerliga skäl. 

Syftet med naturreservatet Ekön domänreservat är enligt Länsstyrelsens 
beslut den 23 september 1996 (bilaga 1) att bevara ett bokskogsområde 
för fri utveckling till naturskog. I området har sedan dess alltmer gran 
vandrat in, vilket dels hotar den äldre bokskogen, dels minskar 
möjligheten för bokskogen att föryngra sig, vilket på sikt leder till att 
boken riskerar att försvinna ur naturreservatet. För att förhindra att 
området på sikt förändras i riktning från en naturlig bokskog mot en 
trädslagsren granskog behövs skötselåtgärder i syfte att gynna befintliga 
bokar och deras föryngring. 

Eftersom befintligt beslut med tillhörande skötselplan motverkar syftet 
med naturreservatet anser Länsstyrelsen att det är uppenbart felaktigt. 
Länsstyrelsen anser därför att det föreligger synnerliga skäl för att 
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upphäva gällande beslut och ersätta med ett nytt som syftar till att bevara 
bokskogsområdet. 

Beslutet om ny skötselplan för naturreservatet (bilaga 2) innebär bättre 
förutsättningar att bedriva naturvårdande skötsel och därmed att bevara 
och utveckla områdets naturvärden. Det innebär att reservatet bibehåller 
ett minst lika starkt skydd för biologisk mångfald, natur- och kulturmiljö 
samt friluftsintressen.  

Förutsättningarna att bevara områdets biologiska mångfald och 
livsmiljöer bedöms som goda om bevarandemålen uppfylls, i enlighet 
med bifogad skötselplan. 

Uppgifter om naturreservatet 
Tabell 1. Administrativa data. 

Naturreservatets namn Ekön domänreservat 
NVR-id 2002366 
Län Kronoberg 
Kommun Markaryd 
Natura 2000-område Området ingår inte i nätverket 

men kan komma att föreslås i 
framtiden 

Socken Hinneryd 
Lägesbeskrivning 3 km norr om Groeryd 
Centrumkoordinater X: 412692, Y: 6281001 

Kartblad Index 100 km 62E 
Kartblad Index 5 km 62E 7d NO 
Naturgeografisk region 11 Sydsvenska höglandets 

västdel 
Huvudsaklig objektkategori Ä, Ädellövskog 
IUCN-kategori IV, Habitat/Artskyddsområde 
Fastigheter och ägarkategori Ekön 3:1      Sveaskog 
Servitut/rättigheter/ 
samfälligheter 

- 

Sakägare Bilaga 3 
Areal Totalareal: 2,2 hektar landareal 
Förvaltare Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Beskrivning av området 
Ekön domänreservat ligger omgivet av barrskog ungefär mitt emellan 
byarna Torpa och Hinneryd i norra Markaryds kommun. Området är 
relativt litet, men har många gamla bokar med ett stort antal ovanliga 
och rödlistade lavar och mossor växandes på sig. På stammar av bok 
finns bland annat bokvårtlav, bokkantlav, lunglav, liten ädellav, sydlig 
blekspik, rosa lundlav, platt fjädermossa och grynig filtlav. Området har 
tillsammans med andra mindre bokskogar i denna trakt betydelse för 
bokorganismernas långsiktiga överlevnad i nordgränsen för bokens 
naturliga utbredningsområde som beståndsbildande trädslag. 

Kungörelse 
Länsstyrelsen kungör detta beslut i vår författningssamling. Vi för också 
in kungörelse om beslutet i ortstidning i enlighet med 27 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. I detta fall för vi 
in kungörelsen i tidningen Smålänningen. Sakägare ska anses ha fått del 
av beslutet den dag kungörelsen är införd i tidningen. Beslutet i sin 
helhet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg. 

Du kan överklaga beslutet 
Se bilaga med överklagandehänvisning. 

De som medverkat i beslutet 
Kompletteras när förslaget varit på remiss. 

 

Kopia till: 
Naturförvaltningsenheten 
Rättsenheten 
 
 

Bilagor: 
1. Beslut om bildande av naturreservat Ekön domänreservat den 23 

september 1996 med ärendenummer 231-3409-1996 
2. Skötselplan 
3. Sakägareförteckning och sändlista (ej i remiss) 
4. Överklagandehänvisning (ej i remiss) 
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