
 

 
 

 

Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Hemsida 
351 86  VÄXJÖ Kungsgatan 8 0470-860 00 0470-862 20 kronoberg@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/kronoberg 

    
     

 

  1 (16) 
BESLUT  

 
Datum 
2009-06-22 

Ärendenummer 
511-1725-02 

BILDANDE AV NATURRESERVATET STENBROHULT I ÄLMHULTS 
KOMMUN 
 
BESLUT 
 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken (1998:808) området Stenbrohult som 
naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska vara 
den gräns som utmärks i fält med bifogad karta 
(bilaga 1) och gränsbeskrivning (bilaga 3) som 
underlag, med de eventuella mindre justeringar som 
förrättningsmannen finner nödvändiga vid utmärk-
ningen. 
 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar 
Länsstyrelsen att nedan angivna föreskrifter ska 
gälla för reservatet, se nedan under RESERVATSFÖRE-
SKRIFTER. 
 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan 
(bilaga 2) för den del som berör naturreservatet 
(skötselplanen omfattar även områden utanför 
naturreservatet). 
 

Länsstyrelsen utser Skogsstyrelsen Kronobergs östra 
distrikt till förvaltare av reservatet. 
 

Syftet med reservatet är att: 

• Bevara och förstärka naturvärdena i ett område 
med värdefulla ädellövskogar med många hotade 
växt- och djurarter som är knutna till gamla 
lövträd, grova lövträd, savande lövträd, 
ihåliga lövträd och grov multnande stående och 
liggande ved. Inslag av tall ska även gynnas. 

• Bevara och förstärka naturvärdena i artrika 
slåtter- och betesmarker med solbelysta bryn 
som hyser flera hotade växt- och djurarter. 

• Blommande buskar och träd gynnas särskilt. 
• Omföra granskog till löv- och tallblandskog. 
• Vårda vissa kulturhistoriska lämningar. 
• Gynna områdets tillgänglighet för allmänheten. 
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RESERVATSFÖRESKRIFTER 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken 
om inskränkningar i rätten att använda mark- och 
vattenområden i naturreservatet 
 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning 
är det förbjudet att: 
 
1. avverka, gallra, röja, bortföra levande eller 

döda träd eller buskar, markbereda, plantera 
eller så träd, buskar eller andra växter; 

Anmärkningar:  

• Normalt underhåll av ledningsgator får 
ske efter samråd med förvaltaren. 
Akuta åtgärder för drift av ledning 
får ske. 

• Trädsäkringszonen utmed järnvägen får 
skötas på det sätt som Banverket 
angett (se skötselplan). 

• Förvaltaren kan ge tillstånd till att 
ta upp och underhålla siktgata för 
jaktens behov på lämplig plats och om 
behov finns. 

 
2. sprida eller använda kalk, gödsel, bekämpnings-

medel eller andra kemikalier; 
 

3. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom 
att föra in nya arter; 
 

4. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och 
skogsbruk; 
 

5. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, 
jord, torv eller andra jordarter; 
 

6. borra, spränga, gräva, schakta, dämma, dika, 
dikesrensning, utfylla, tippa eller utföra annan 
åtgärd som förändrar områdets landformer eller 
avrinningsförhållanden; 

Anmärkning: 
Underhåll av befintlig väg, vägdiken och 
vägtrummor får ske. Kanalen som går i 
naturreservatets södra gräns får rensas. 
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7. uppföra byggnad eller anläggning; 

Anmärkning: 
Förvaltaren kan ge tillstånd till jakttorn 
på lämplig plats och om behov finns. 

 
8. uppföra mast, vindkraftverk eller ledning; 

Anmärkning: 
Underhåll och ersättning av befintlig 
ledning på samma plats och av motsvarande 
kapacitet får ske. 

 
9. anlägga ny väg, vändplats eller parkeringsplats; 
 
10. ta bort eller skada stengärdesgård, odlingsröse 

eller annan kulturlämning; 
 

11. anlägga åtel eller stödutfodra vilt. 
 
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken 
om skyldighet att tåla visst intrång 
 
Markägare 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. iordningställande av anordningar för allmänheten 
som anges i fastställd skötselplan, såsom 
informationstavlor, strövstig, parkeringsplats 
och rastplats; 
 

3. att skötsel i enlighet med skötselplanen utförs, 
i huvudsak: 

- slåtter, betesdrift och bränning 
- naturvårdsavverkningar och röjningar 
- skapande av högstubbar, lågor och 

hålträd 
- anläggande av markblottor 
 

4. användning av vägar inom området i den utsträck-
ning som behövs för att utföra skötselåtgärder 
enligt fastställd skötselplan; 
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5. tillfälliga virkesupplag i samband med skötsel-
åtgärder efter samråd med fastighetsägaren; 
 

6. åtgärder för vetenskaplig undersökning som i för-
väg godkänts av Länsstyrelsen. 

 
Utfallande virke i samband med naturvårdsåtgärder, 
som utförs med stöd av föreskrifter och skötselplan, 
tillfaller förvaltaren om inget annat avtalats med 
fastighetsägaren. 
 
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. framföra eller parkera motordrivet fordon eller 

släpvagn annat än på anvisad väg och iordning-
ställd parkeringsplats; 

 
2. skada naturföremål eller ytbildning, exempelvis 

genom att elda, gräva, borra, måla, mejsla eller 
på annat sätt skada berghällar, block eller 
dylikt; 
 

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada 
levande eller döda stående eller omkullfallna 
träd och buskar; 
 

4. plocka, skada eller gräva upp ris, örter, 
svampar, mossor och lavar annat än enstaka 
exemplar (dock ej av lavar) av icke-fridlysta 
arter samt bär och matsvamp för husbehov; 
 

5. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra 
ryggradslösa djur annat än enstaka exemplar av 
icke-fridlysta arter; 

 
6. tälta mer än en natt; 
 
7. tälta inom ängs- och betesmarker och på anordnade 

rastplatser; 
 
8. övernatta i husvagn eller husbil; 
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9. elda annat än på iordningsställda platser; 
 
10. sätta upp tavla, skylt, plakat, affisch eller 

liknande anordning utan tillstånd från 
förvaltaren; 

 
11. bedriva tävlings-, övnings-, lägerverksamhet 

eller liknande utan tillstånd från förvaltaren. 
 

Från föreskrifterna undantas åtgärder för 
vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av 
Länsstyrelsen. 
 
Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder 
för förvaltaren att utföra de åtgärder som erfordras 
för reservatets vård och skötsel. 
 
Föreskrifterna under C träder i kraft den dag som 
framgår av kungörandet i länets författningssamling 
och i tidningarna Smålänningen och Smålandsposten. 
Föreskrifterna gäller även om de överklagas. 
 
Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lag-
stiftning bl.a. miljöbalken, jaktlagstiftning, 
terrängkörningslagen och kulturminneslagen. 
 
Enligt 7 kap 28a § miljöbalken krävs särskilt 
tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta 
åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000-område. 
 
 
ADMINISTRATIVA DATA 

Namn: Stenbrohult 
 
Objektnr:    2014758 
 
Län:  Kronoberg 
 
Kommun: Älmhult 
 
Församling: Stenbrohult 
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Läge: Ca 500 meter SO om Stenbrohults 
kyrka 

 
Gränser: Enligt bilaga 1 
 
Areal:  44,2 ha 
   
Fastighet, ägare:   Djäknabygd 1:4, Naturvårdsverket 
 
Sakägare:  Enligt bilaga 4 
  
Förvaltare: Skogsstyrelsen Kronobergs Östra 

distrikt 
 
Ekonomisk karta:  4E5a – 04450 
 
Topografisk karta:  04E NV 
 
Naturgeografisk  
region:  12a Sydöstra Smålands skog- och 

sjörika slättområden 
 
Riksobjekt nr:  Riksintresse för naturvård 

(Möckelnområdet, NRO07011) 
 Riksintresse för friluftsliv 

(Möckelnområdet, FG 07-02) 
 Riksintresse för kulturmiljövård 

(Råshult K65:13 (K4) och G5) 
 
Natura 2000:  SE0320157 – Linnés Råshult (SCI) 

 (del av) 
 
naturtypskod:  6230, Artrika stagg-gräsmarker 

  på silikatsubstrat (0,6 ha) 
 
 6270, Artrika torra-friska 

  låglandsgräsmarker av 
  fennoskandisk typ (0,6 ha) 

 
 9070, Trädklädda betesmarker av 

  fennoskandisk typ (11,2 ha) 
  

BESKRIVNING AV OMRÅDET 

Det aktuella området är beläget på gården Djäknabygd 
på sjön Möckelns östra sida nära Stenbrohults kyrka. 
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Området utgörs av en mosaik av ängs- och betes-
marker, före detta åkrar, ädellövskog, annan lövskog 
och barrskog. I hela området finns många gamla och 
grova lövträd med rik förekomst av ovanliga lavar. 
Insektslivet i området är mycket artrikt. På ängs-
marker och äldre åkermarker finns många arter av 
hotade vildbin och i gamla bokar och ekar finns 
hotade vedinsekter. På ogödslade ängs- och betes-
marker finns en rik ängsflora. Hela Möckelnområdet 
har ett synnerligen artrikt fågelliv och i just 
detta område förekommer flera ovanliga arter som 
trivs i gammal lövskog. Området gränsar i norr till 
kulturreservatet Råshult med värdefulla odlings-
landskap. 
 
Carl von Linné växte upp i prästgården som vid den 
tiden låg omedelbart söder om den befintliga kyrkan 
och delvis inom det aktuella området. Här fick han 
sin första inspiration av naturen och skrev bl.a. om 
sitt barndomshem: ”Ja prästgården här tycks vara af 
Flora siälf utsirad. Här hafwer jag med moders-
mjölken imprimerat uti mig de åtskillige örters 
diversa figur; om något rum uti hela wärlden kan 
wara stäldt på angenämare ort, twiflar jag mycket…” 
(Linné, 1729). 
 
I området finns fornlämningar i form av flera 
områden med fossil åkermark, främst av medeltida 
ursprung. Det finns även rester av äldre rökugnar. 
 
Berggrunden består i huvudsak av gnejs. Jordarten 
består av morän som sannolikt innehåller material 
från hyperitdiabas som finns i berggrunden norrut. 
Hyperitdiabas är en slags grönsten som är närings-
rikare än t.ex. gnejs. Hela området ingår i sjön 
Möckelns avrinningsområde som är en del av Helge å. 
 
För en utförligare beskrivning se vidare i 
skötselplanen, bilaga 2. 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Sven G Nilsson inkom den 3 oktober 2000 och med 
komplettering den 23 februari 2001 till Läns-
styrelsen med ett förslag till naturreservats-
bildning på kyrkomarken i Stenbrohult och Djäknabygd 
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i Älmhults kommun. Gillis Aronsson och AnnChristin 
Nyström inkom den 19 februari 2001 med ett förslag 
att bilda naturreservat av naturbetesmarken Präst-
ängen på Stenbrohults prästgård (del av Sällhult 
3:1). 
 
Länsstyrelsen blev informerad av Egendomsnämnden i 
Växjö stift om att en avstyckning av arrendators-
bostaden på prästgården med omgivande åkrar och 
betesmarker var aktuell. Egendomsnämnden har i en 
skrivelse till Länsstyrelsen den 27 februari 2001 
motsatt sig en reservatsbildning på skogsmarken men 
håller frågan öppen för betesmarken. 
 
Bengt-Eric Ericsson, ordförande i Stenbrohults 
kyrkofullmäktige och ledamot i Stenbrohults kyrkoråd 
meddelade per brev den 28 februari 2001 att han 
kommer att väcka frågan i kyrkorådet om dels till-
styrkande av delar av föreslagen reservatsbildning 
dels begäran om interimistisk åtgärd från Läns-
styrelsen så att avstyckning av en s.k. hästgård 
inte föregriper utredningen om reservat. 
 
Bengt Willborg, ordförande i Stenbrohults kyrkoråd, 
har i skrivelse till Länsstyrelsen 6 april 2001 
framfört att kyrkorådet kraftigt motsätter sig en 
avstyckning av del av prästgården till en s.k. 
hästgård. Kyrkorådet ser ett naturreservat som en 
framkomlig lösning. 
 
Länsstyrelsen beslutade den 20 juni 2001 att inte 
vidta några ytterligare åtgärder med anledning av 
framställningarna om naturreservatsbildning. Läns-
styrelsen ansåg inte att naturvärdena i Stenbrohult/ 
Djäknabygd vid den tidpunkten var hotade på ett 
sådant sätt att det motiverade en annan prioritering 
av Länsstyrelsens arbete med säkerställande i länet 
än vad som nu gäller enligt fastställd säker-
ställandeplan.  
 
Under tiden som gick sedan beslutet fattades den 20 
juni 2001 förändrades förhållandena i området. 
Arrendator av jordbruksmark saknades och naturbetes-
markerna stod ohävdade under sommaren 2001. Egen-
domsnämnden utbjöd en fastighet om ca 58 ha, inne-
fattande huvuddelen av inägomarken och ett mindre 
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skogsparti, till försäljning. Dessa delar omfattade 
huvuddelen av kärnområdena för naturvården och 
innefattade ett betydligt större område än det 
ursprungliga hästgårdsalternativet. Länsstyrelsen 
inledde därför en utredning om hur naturvärdena i 
området bör säkras. För att förhindra att åtgärder 
vidtogs som skulle påverka naturvärdena negativt 
innan Länsstyrelsen tagit slutlig ställning till 
reservatsbildning i området, beslutades den 12 
december 2001 om interimistiska skydd av området. 
 
Den 30 maj 2002 inbjöd Länsstyrelsen markägarna till 
ett informationsmöte i Stenbrohults sockenstuga. 
Under sommaren och hösten 2002 genomfördes en natur-
värdesbedömning samt ett förslag till skötsel togs 
fram av Pro Natura genom Ola Bengtson. I juni 2003 
presenterade Länsstyrelsen resultaten av invent-
eringen vid en fältvandring i området. 
 
Den 9 september 2004 inbjöd Länsstyrelsen åter 
markägarna till överläggning i Stenbrohults socken-
stuga. I överläggningen diskuterades avgränsningar 
och inriktning av skötsel för det planerade natur-
reservatet.  
 
Ett utkast till förslag till skötselplan skickades 
ut till markägarna i januari 2006, som också inbjöds 
till Länsstyrelsen i Växjö den 22 februari 2006 för 
diskussion angående skötselplanen. I detta samman-
hang meddelade ägaren till fastigheten Stockanäs 1:8 
att han avser att avsätta berörd del på sin fastig-
het frivilligt eller föredrar naturvårdsavtal. Denna 
del undantogs därför från förslaget och överlämnades 
till Skogsstyrelsen för vidare handläggning. 
 
Ett förslag till beslut och skötselplan upprättades 
av Länsstyrelsen. Förslaget berörde fem fastigheter. 
Sakägare har förelagts att inkomma med eventuella 
erinringar. Myndigheter, ideella föreningar m.fl. 
har lämnats tillfälle att yttra sig över förslaget. 
Inkomna yttranden redovisas, något sammanfattat, i 
bilaga 4. Överlag delar markägarna och remissin-
stanserna bedömningen att det aktuella området har 
stora naturvärden och att dessa bör bevaras. 
Yttrandena redovisar ett stort antal synpunkter på 
hur man bäst bevarar värdena. Några markägare vill 
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diskutera alternativet med naturvårdsavtal istället 
för naturreservat. En markägare motsätter sig 
bildandet av naturreservat på sin fastighet eftersom 
syftet stämmer väl överens med det sätt på vilket 
markägarna redan sköter berörda områden. Några 
markägare har pekat på svårigheter att återuppta 
bete utmed sjön Möckeln längs en smal strandremsa 
söder om Ljungudden och framfört därför att den 
västligaste delen bör strykas från reservatet. Några 
remissinstanser framför att naturreservatet bör 
omfatta ett större område än remissförslaget. Flera 
markägare har i ett samlat brev framfört att de vill 
ha garanti för att skötselplanen följs. De vill ha 
ett särskilt avtal där det står att ändringar i 
skötselplanen ska förhandlas och godkännas av 
markägarna. 
 
Landshövding Kristina Alsér har bjudit in markägarna 
till överläggningar i ärendet den 26 september 2008. 
 
Länsstyrelsen har den 23 mars 2009 skickat ut ett 
reviderat förslag till beslut och skötselplan för 
synpunkter till markägare och jakträttsinnehavare. I 
detta förslag var den västligaste delen struken 
enligt framkommet förslag. Dessutom hade det samlade 
området delats upp på två olika naturreservat, 
Stenbrohult och Stockanäs. Markägarna uppmanades 
också att ange om de föredrog skydd genom natur-
vårdsavtal istället för naturreservat. Ägarna till 
fastigheterna Sällhult 3:1 (omfattar Stenbrohults 
prästgård) och Stenbrohult 1:9 har därefter svarat 
att de förordnar naturvårdsavtal på sina fastig-
heter. I övrigt har markägarna lämnat ytterligare 
synpunkter som redovisas i bilaga 4. Jakträtts-
innehavare har inte inkommit med något yttrande. 
 
MOTIVERING  

Området kring sjön Möckeln har mycket stora natur-
värden. Hela Möckelnområdet är klassat som riks-
intresse för naturvården (objektnummer NRO07011), 
enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19 och 2000-
02-07 och friluftslivet (objektnummer FG 07-02), 
enligt Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19. Råshult 
är riksintresse för kulturmiljövård (K65:13 (K4)) 
och (G5) enligt Riksantikvarieämbetet 1975 för att 
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det var Carl von Linnés barndomshem. Den nordöstra 
delen av det aktuella området ligger även inom detta 
riksintresse. Områden av riksintresse för natur-
vården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska 
enligt hushållningsbestämmelserna i 3 kap 6 § MB 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- 
eller kulturmiljön. Möckelnområdet har också av 
Naturvårdsverket utpekats som en trakt med särskilt 
värdefulla lövskogsområden (Naturvårdsverket, 2000). 
Bildandet av ett naturreservat bedöms främja 
bevarandet av de utpekade värdena. 
 
Järnvägen Södra stambanan som passerar genom området 
är klassad som riksintresse för kommunikationer. 
Anläggningar av riksintresse ska enligt hushåll-
ningsbestämmelserna i 3 kap 8 § MB skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra utnyttjandet av 
anläggningen. 
 
Jämfört med det ursprungliga utredningsområdet blir 
nu bara vissa delar skyddade som naturreservat och 
dessa delar blir uppdelade på två skilda natur-
reservat, Stenbrohult och Stockanäs (varav sist-
nämnda beslutas i separat ärende denna dag). Övriga 
delar kommer antingen att skyddas genom naturvårds-
avtal eller som frivillig avsättning. Ytterligare 
några mindre delar lämnas tills vidare utan åtgärd. 
Minskningen av området leder till att ett antal 
inkomna synpunkter som berör de utelämnade delarna 
inte behöver beaktas vidare i detta ärende. 
 
Några remissinstanser har framfört att andra viktiga 
naturområden i omgivningarna har utelämnats i reser-
vatsområdet. Länsstyrelsen har inte kunnat prio-
ritera att ta med dessa områden men konstaterar att 
arbetet med naturvård genom formella eller frivilla 
avsättningar och annat naturvårdsarbete kan komma 
att beröra ytterligare områden i framtiden. 
 
Det kvarvarande området, beläget på gården Djäkna-
bygd, har mycket stora biologiska värden främst 
knutna till gammal lövskog och ogödslade ängs- och 
betesmarker. I området finns många hotade och 
hänsynskrävande arter. I länets naturvårdsprogram 
(Länsstyrelsen, 1989) har det aktuella området 
erhållit klass 1 i en tregradig skala, där klass 1 
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är det högsta värdet. Kyrkan har pekat ut två 
nyckelbiotoper i sin interna inventering. Ängs- och 
betesmarkerna inom området är uppmärksammade i 
Länsstyrelsens ängs- och betesmarksinventering. 
Området öster om järnvägen (del av ”Linnés Råshult”) 
ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärda 
naturtyper. Därmed har Sverige förbundit sig att 
vidta sådana åtgärder att dessa områden får det 
skydd och den vård som de behöver för att upprätt-
hålla ”gynnsam bevarandestatus” (Art- och 
habitatdirektivet, Rådets direktiv 92/43/EEG). 
 
I översiktsplanen för Älmhults kommun (antagen 
2007-11-28) framförs att riksintresse för naturvård, 
kulturmiljövård och friluftsliv ses som en resurs i 
utvecklingen av kommunen och att dessa områden ska 
användas aktivt i kommunens marknadsföring. Kommunen 
ska verka för att områdena av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- och 
kulturmiljön och skyddet av dessa värden ska bidra 
till att uppnå de fastställda miljökvalitetsmålen. 
Kommunen förordar naturvårdsavtal före tvingande 
åtgärder. Inga motstående intressen är utpekade inom 
området. 
 
Några remissinstanser har framfört att skötseln bör 
efterlikna den hävd som fanns i området på Linnés 
tid eller som det var på 1940-talet. Länsstyrelsen 
gör följande bedömning. De delar inom området som 
under senare århundraden var äng eller löväng är 
idag till stor del ovanligt artrika lövskogar som 
inte utnyttjats för slåtter på upp emot 100 år. 
Däremot har flera av ängarna använts som betesmark 
fram till mitten av 1900-talet och ibland ännu 
längre. Länsstyrelsen bedömer att den artrikedom som 
finns i lövskogarna kan anses ha ”emigrerat” från 
den förra utmarksskogen som historiskt sett har haft 
en rikare biologisk mångfald men på vilken det idag 
i stora delar bedrivs ett rationellt monokultur-
skogsbruk. Denna utmarkskog tros ha stora likheter 
med den naturskog som fanns här innan människan blev 
bofast. Länsstyrelsen ser inga naturvårdsskäl att 
restaurera dessa ädellövskogar till ängar eftersom 
detta skulle ta bort livsmiljöer för ett stort antal 
hotade växt- och djurarter. I vissa av lövskogarna 
bör däremot bete återupptas. Det som under senare 
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århundraden varit åkermark har inte skötts som åker 
utan sedan länge övergått till betesmark eller skog. 
Flera av dessa betade åkrar har på grund av att de 
inte gödslats på länge övergått till artrika 
gräsmarker. Länsstyrelsen ser inga naturvårdsskäl 
att återuppta åkerbruk på dessa f.d. åkrar eftersom 
detta skulle kunna ta bort livsmiljöer för ett stort 
antal hotade växt- och djurarter. Tilläggas kan 
också att relativt stor del av den åkerareal på 
Djäknabygd som användes under första halvan av 1900-
talet var ängsmark i slutet av 1600-talet. Samman-
fattningsvis är det inte motiverat att strikt 
restaurera och återuppta skötsel så som den var vid 
Linnés uppväxt eller vid tiden för t.ex. laga 
skifte. Detta ställningstagande gjordes redan vid 
avgränsningen och bildandet av det direkt angräns-
ande kulturreservatet Råshult där den höga ambi-
tionen finns att återskapa ett 1700-talslandskap. 
Syftet i det område som skyddas nu är istället att 
med både traditionella och innovativa nya metoder 
bevara och återskapa livsmiljöer för den mångfald av 
växter och djur, varav många hotade, som finns kvar 
i området. Samtidigt ska spår av den historiska 
markanvändningen, t.ex. lämningarna efter medeltida 
fornåkrarna, värnas och beskrivas i informations-
material.   
 
Länsstyrelsen har tillgodosett Banverkets yrkande om 
trädsäkringszon utmed järnvägen genom att den fram-
tida skötseln av denna zon, så som Banverket be-
skrivit den, är undantagen från föreskrifterna och 
redovisas i skötselplanen. Utnyttjandet av riks-
intresset stambanan försvåras därmed inte. 
 
Vägverket har framfört att det kan finnas behov av 
att bygga cykelväg utmed väg 600 i framtiden. Väg-
verket föreslår att reservatet inte läggs närmre 
vägen än 12 meter. Länsstyrelsen konstaterar att det 
i direkt anslutning till vägen står ett stort antal 
värdefulla träd. Reservatet bör därför omfatta hela 
skogsområdet. Länsstyrelsen ser dock positivt på att 
en cykelväg skulle anläggas och bedömer att detta 
bör kunna genomföras om stor hänsyn tas till natur-
värdena. Ingreppet kommer dock att kräva en dis-
pensansökan där en miljökonsekvensbeskrivning visar 
på olika alternativ och hänsynsåtgärder. 
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Länsstyrelsen har i övrigt beaktat ett stort antal 
synpunkter som lett till ändringar av föreskrifter 
och skötselplan. 
 
Aktiviteter som tältning, eldning, m.m. har be-
gränsats eftersom sådan verksamhet kan påverka 
övriga besökares upplevelser. Insamling av djur, 
plockning av växter (annat än enstaka exemplar samt 
bär och svamp för husbehov) och åverkan på levande 
eller döda träd är inte tillåtet eftersom det kan 
hota de biologiska värdena i området. 
 
Bevarandet av de stora naturvärdena i skogen kan 
inte kombineras med ekonomiskt skogsbruk. Odlings-
landskapet i Djäknabygd har under lång tid saknat 
optimal och tillräcklig skötsel för att bevara de 
stora värdena. Området i sin helhet behöver därför 
skyddas som naturreservat. Länsstyrelsen anser, vid 
en intresseprövning enligt 7 kap 25 § miljöbalken, 
att reservatsföreskrifternas utformning innebär en 
rimlig balans mellan de värden som ska skyddas och 
det intrång detta innebär i rätten att använda mark 
och vatten. Reservatsbildningen är förenlig med 
miljöbalkens mål i 1 kap. 1§ och bestämmelserna om 
hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kapitlen 
miljöbalken samt med översiktsplanen för Älmhults 
kommun. 
 
FÖRORDNANDE OM KUNGÖRELSEDELGIVNING 

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgiv-
ningslagen (1970:428), att delgivning av detta be-
slut ska ske genom kungörelse. Kungörelsen ska inom 
10 dagar införas i tidningarna Smålänningen och 
Smålandsposten. Delgivningen ska anses ha skett på 
tionde dagen efter dagen för detta beslut, förutsatt 
att kungörelsen inom den tiden införts i ovan nämnda 
tidningar. 
  
Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungs-
gatan 8, Växjö.  
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HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till re-
geringen. Överklagandet ska dock skickas in till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 VÄXJÖ. Läns-
styrelsen måste ha fått överklagandet senast den 23 
juli 2009 kungjorts, annars kan inte regeringen 
pröva överklagandet. 
 
Överklagandet bör innehålla följande: 
 

• Hänvisning till detta beslut, dnr 511-1725-02 
• Vad som ska ändras 
• Namnteckning, namnförtydligande och 

adressuppgifter 
• Eventuella handlingar som stöder överklagandet 

 
UPPLYSNINGAR 

Beslut i ärendet har fattats av landshövding 
Kristina Alsér. I handläggningen av ärendet, i 
vilket naturvårdshandläggaren Helene Pettersson 
varit föredragande har också länsrådet Lennart 
Johansson, miljövårdsdirektören Carl-Philip Jönsson, 
funktionsansvarig för naturvård Elisabet Ardö, 
länsantikvarien Heidi Vassi, chefsjuristen Lena 
Stjernkvist samt länsarkitekten Lars Hederström 
deltagit. 
 
 
 
Kristina Alsér 
 
 
   Helene Pettersson 
  

 
 
 
Delgivningssätt 
Beslutet ska kungöras i länets författningssamlingar 
samt i ortstidning enligt 27 § förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
jämfört med 16 § delgivningslag (1970:428). 
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Bilagor 

1. Beslutskarta  
2. Skötselplan inklusive karta  
3. Gränsbeskrivning 
4. Yttranden 
5. Miljöbalkens regler om naturreservat 
6. Konsekvensutredning 
7. Hur man överklagar 
8. Sändlista 
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