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Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) för-
klarat området Fegen i Gislaveds kommun, som det avgränsas på bifo-
gad karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som 
naturreservat. Naturreservatet berör ett 50-tal fastigheter bland annat Lil-
la Hålgryte 1:1, Sandvik 1:8 och Finnanäs 1:14. 
 

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföreskrif-
ter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas 
inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet. 

 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. framföra motordriven farkost på sjön Fegen med högre hastighet än 5 
knop under tiden 1 april – 31 juli. 

2. göra upp eld utom på platser som har anvisats av förvaltaren, 
3. tälta, ställa upp husvagn eller husbil utom på platser som har anvisats 

av förvaltaren. På dessa platser får tältning/uppställande av husvagn 
eller husbil ske maximalt två dygn i följd. 

 
Dessutom är det inom rutade områden som markerats på bifogad 

karta, bilaga 1, förbjudet att: 
4. färdas eller uppehålla sig under tiden 1 april – 31 juli. 

  
Dessutom är det inom streckade områden som markerats på bifogade 

kartor, bilagor 1, förbjudet att: 
5. framföra motorfordon eller cykla utanför befintliga vägar, 
6. samla in mossor, lavar, insekter eller svampar, med undantag för 

matsvamp, samt gräva upp kärlväxter, 
7. skada eller ta bort döda träd eller vindfällen, 
8. skada eller göra åverkan på levande träd eller buskar. 
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Föreskrifter gäller inte tomtmark, tillträde till byggnader eller när för-
valtaren, eller den förvaltaren utser, utför åtgärder som behövs för natur-
reservatets vård och skötsel. 
 

Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ mil-
jöbalken ifråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenområde 
samt tåla visst intrång. 

 
Beslutet med tillhörande karta och sakägarförteckning förvaras hos 

Länsstyrelsen.  
 

 

Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 15 april 2010, varvid före-
skrifterna i Länsstyrelsens beslut om naturvårdsområdet Fegen den 18 
april 1980 och beslut om tillägg till föreskrifterna den 25 mars 1982, 
Jönköpings läns författningssamling 06 FS 1980:17 och 06 FS 1982:6, 
upphör att gälla. Av 7 kap. 30 § miljöbalken framgår att ordningsföre-
skrifterna gäller omedelbart även om de överklagas.  
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