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Länsstyrelsen i Jönköpings län 
 

  06 FS 2013:20  
Beslut om och föreskrifter för naturreservatet 
Uvaberget Tenhult i Jönköpings kommun; 

  

Utkom från trycket  
den 21 november 2013 

 
beslutade den  
19 november 2013 (511-2893-2012) 

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

området Uvaberget Tenhult, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) 
och med utmärkta gränser i fält, som naturreservat. Naturreservatet berör 
fastigheten Rogberga-Fagerslätt 1:4. 

 
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 
2. förstöra eller skada döda träd eller buskar eller delar av träd eller buskar 
3. elda annat än på anvisade eldningsplatser samt i anslutning till båtplats-

en norr om berget  
4. plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar. Undantag gäller för 

insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte låter sig 
göras i fält. Undantag gäller även för plockning av matsvamp för hus-
behov 

5. ställa upp husvagn, släpvagn, husbil eller motorfordon 
6. parkera annat än på anvisad plats 
7. varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig 

anordning 
8. under perioden 1 februari – 15 augusti klättra i berg eller uppehålla sig i 

brantområdet (markerat på karta bilaga 1).  
 

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 
9. borra i berg i syfte att fastsätta ny bergbult för klättring 
10. uppföra ny klätterled 
11. använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 delta-

gare. Föreskriften innebär inte att tältning enligt allemansrätten begrän-
sas 
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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. Från föreskrifterna undantas även åtgär-
der för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg god-
känts av Länsstyrelsens reservatsförvaltning eller för vilka tillstånd erhållits 
av Länsstyrelsen.  
 

Föreskriften under C1 ska inte utgöra hinder för skötsel och komplette-
ring av nya bultar inom nya tillståndsgivna eller befintliga klätterleder. När 
klätterlederna ej längre används ansvarar klätterklubben för att bultarna och 
andra spår av lederna avlägsnas.  
 

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. 

 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
 

_____________ 
Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 20 december 2013.  
Av 7 kap. 30 § miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller 

omedelbart även om de överklagas. 
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