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  06 FS 2013:5  
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet 
Mässeberg i Vaggeryds kommun; 

  

Utkom från trycket  
den 26 mars 2013 

 
beslutade den  
21 mars 2013 (511-7122-2011) 

 
Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) förklarat 

området Mässeberg, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och med 
de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. Naturreservatet 
berör fastigheten Mässeberg 1:37. 

 
För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrifter 

med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas inom 
naturreservatet samt om ordningen i övrigt inom naturreservatet. 

 
Inom naturreservatet är det förbjudet att: 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda 
träd eller buskar eller delar av träd eller buskar 

2. plocka eller samla in mossor, lavar eller vedsvampar, med undantag för 
insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig 
göras i fält.  

3. samla in insekter med fällor som dödar 
4. gräva upp växter 
5. varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 

anordning 
 
Föreskrifterna utgör inte hinder för förvaltaren av naturreservatet att ut-

föra de åtgärder som behövs för att uppnå syftet med reservatet och som 
preciseras i fastställd skötselplan. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hin-
der för underhåll av stigar. Från föreskrifterna undantas även åtgärder för 
vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts av 
Länsstyrelsens reservatsförvaltning eller för vilka tillstånd erhållits av Läns-
styrelsen. 

 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljö-

balken ifråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde 
samt tåla visst intrång. 
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Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
_____________ 

Dessa föreskrifter träder i kraft fyra veckor efter den dag då kungörelsen 
utkom från trycket. 

Av 7 kap. 30 § miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller 
omedelbart även om de överklagas. 
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