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Föreskrifter Utkom från trycket

den  18 november 1991

om bildandet av naturreservatet Åsabackarna
i Boxholms kommun;
beslutade den 27 september 1991.

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 § naturvårdslagen (1964:822) det områ-
de som avgränsats på bifogad 1)karta som naturreservat.
  Åsabackarna hyser stora såväl geologiska som botaniska värden i form av bl a
en välutbildad israndbildning och stäppartad torrängsflora.
  Reservatet är ett betydelsefullt område för kännedom om landets natur ur na-
turvetenskaplig synpunkt och därtill av stort värde för friluftslivet.
Länsstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8-10 §§ naturvårdslagen samt
9 § naturvårdsförordningen (1976:484).

A. Inskränkning i markägares och annan sakägares rätt att förfoga över
fastighet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla
1. att bedriva täkt, gräva, schakta, spränga, borra, utfylla, plöja eller utföra an-
    nan mekanisk markbearbetning,
2. att uppföra byggnad eller annan anläggning,
3. att anlägga väg eller uppställningsplats för fordon,
4. att anordna upplag,
5. att anordna motor- eller skyttebana för övning eller tävling,
6. att ändra florans och faunans sammansättning genom införande av för områ-
    det nya arter,
7. att gräva upp eller plocka växter,
8. att tillföra växtnäringsämnen eller jordförbät tringsmedel,
9. att använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
10. att tillföra kalk eller andra mineralämnen,
11. att avverka annat än i enlighet med upprättad skötselplan,
12. att framföra fordon med annat ändamål än för reservatets skötsel eller efter
      dispens fran länsstyrelsen,
13. att plantera skog.

B. Angående sakägares skyldighet att tåla visst i ntrång
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att
följande åtgärder vidtas inom reservatet.
1. Utmärkning av och upplysning om reservatet.
2. Anordnande av stängselgenomgångar.
3. Röjning och avverkning i enlighet med fastställd skötselplan.



4. Skötsel av betesmarker innefattande betesdrift, röjning, uppsättande och un-
    derhåll av stängsel och vattenanordning i enlighet med fastställd skötselplan.

 C. Vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver föreskrifier och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet
1. att köra eller parkera motordrivet fordon inom naturreservatet,
2. att tälta eller ställa upp husvagn,
3. att medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
4. att gräva upp eller plocka växter,
5. att på störande sätt utnyttja radio, grammofon, bandspelare eller dylikt.
    Efter särskild ansökan kan undantag från vad som sagts under A och C med-
   delas av länsstyrelsen t ex i samband med vetenskapliga undersökningar i
   reservatet

D. Vård och förvaltning
1. Länsstyrelsen fastställer bilagda1)skötselplan.Planen gäller utan tidsbe
gränsning dock kan omprövning ske om särskilt behov uppstår. Sådant behov
skall anmälas av naturvårdsförvaltaren. Naturvårdsförvaltaren skall även göra
en översyn vart tionde år och därefter anmäla ärendet till länsstyrelsen.
2. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och enligt
naturvårdsverkets anvisningar.
3. Reservatet skall i naturvårdshänseende förvaltas av skogsvårdsstyrelsen i
samråd med länsstyrelsen.
Beslutet gäller från den dag det vunnit laga kraft.

ROLF WIRTÉN

Anna-Karin Willner

1) Kartan samt forslag till skötselplan är uteslutna här. De har diarienummer
2310-3104-91 och finns på länsstyrelsen.


