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Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) 
området Björkenäs, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1), som na-
turreservat. 

 
Syftet med naturreservatet är att: 

• för framtiden bevara områdets tilltalande karaktär samt att tillgodo-
se allmänhetens behov av områden för friluftsliv och underlätta för 
besökare att utnyttja området genom smärre anordningar  

 
• bevara och förstärka värden knutna till ett småskaligt odlingsland-

skap med ask- och ekhagar, betespåverkad ädellövskog, alkärr och 
mindre områden med äldre blandskog 

 

För att tillgodose syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen med stöd 
av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken, samt 22 § förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter ska 
gälla för reservatet (se Reservatsföreskrifter). 

 
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd 

enligt miljöbalken m.m., de mål och riktlinjer för områdets långsiktiga vård 
som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. Förvaltare av reser-
vatet ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

 
Beslutet innebär att naturreservatet Björkenäs omfattas av ett enda 

beslut och att hela reservatet får en gemensam skötselplan. Länsstyrel-
sens beslut den 16 december 1977 (dnr 11.121-37-71) och den 18 no-
vember 1982 (dnr 11.1211-1000-82) upphör att gälla i och med att 
detta beslut vinner laga kraft. 
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Naturreservatet är 85,5 ha stort och berör fastigheterna Björkenäs 3:1 och 
Kieryd 3:1. 
 
Reservatsföreskrifter 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden 
 
Inom reservatet är det förbjudet att:  
1.  borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, tippa eller utföra annan 
 mekanisk markbearbetning eller verksamhet som förändrar områdets topografi 
 och landskapets allmänna karaktär eller yt- och dräneringsförhållanden, med  
 undantag för rensning av befintliga diken i anslutning till åkermark markerad  
 med raster på beslutskartan 
2. bedriva täkt av något slag  
3. anordna upplag annat än tillfälligt för jordbrukets behov 
4. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn 
5. uppföra byggnad, parkerings- eller campingplats eller annan anläggning.  
 Förbudet gäller inte underhåll av befintliga byggnader och jakttorn uppföra  
 stängsel eller hägnad annat än för jordbrukets behov 
6. använda kemiska bekämpningsmedel 
7. tillföra växtnäringsämnen, jordförbättringsmedel och kalk eller  
 tillskottsutfodring till betesdjur.  Förbudet gäller inte åkermark som på  
 beslutskartan är markerad med raster  
8. så eller plantera skog 
9. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada eller transportera bort hela eller  
 delar av levande eller döda träd eller buskar  
10.   plantera in för området främmande arter 
 
 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst 
  intrång 

 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas tåla att 

följande anordningar uppförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. 
 
1. Utmärkning och skyltning av reservatet. 
2. Parkeringsplatser med informationstavla, sopställ och torrklosett inom område 

markerat med P, samt väg fram till parkeringsplats. 
3. Angöringsplats för småbåtar vid udden i delområde 8b och utmed stranden vid 

delområde 1b.  
4. Underhåll av badplats och lägerplats (delområde 8a och 8b) med informations-

tavla, eldstad, sopställ och torrklosett.  
5. Att badplats och lägerplats (delområde 8a och 8b) under perioden juni-augusti 

är avskilda från betande djur. 
6. Utmärkning och underhåll av strövstigar med utsiktspunkter enligt markering 

på skötselplankarta, samt stängselgenomgångar. 
7. Utförande av övriga åtgärder för att uppnå syftet och bevarandemålen för 

naturreservatet (enligt fastställd skötselplan) bland annat röjning av gran och  
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sly, friställning av lövträd, skapande av döende och död ved. Eventu-
ellt utfallande virke tillfaller reservatsförvaltaren. 

8. Genomförande av undersökning av djur- och växtarter samt av mark- 
och vattenförhållanden. 

 
 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 
 vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området 

 
Inom reservatet är det förbjudet att: 

1. medföra hund inom badplatsområdet (delområde 8a). Inom övriga de-
lar av reservatet ska hund hållas kopplad 

2. elda annat än på anvisad plats 
3. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg eller väg fram till 

anvisad parkeringsplats 
4. parkera annat än på anvisad plats 
5. ha husvagn eller husbil uppställd nattetid 
6. tälta annat än på anvisad plats 
7. förtöja eller lägga upp mindre sjöfarkost på annat än anvisad plats 

(delområde 1b och 8b) eller på anvisad plats mer än två dygn i följd 
8. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående döda 

träd eller buskar eller delar av träd eller buskar 
9. framföra motorbåt eller annan motordriven farkost med högre hastig-

het än 5 knop inom ett avstånd av 150 m från stranden 
10. sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift eller dylikt 

 
Föreskrifterna under A och C ovan ska inte utgöra hinder för de åtgär-

der som behövs för reservatets skötsel och uppföljning enligt fastställd sköt-
selplan. Föreskrifterna under C gäller ej fastighetsägare och innehavare av 
särskild rätt till fastighet när de utnyttjar sin rätt att bruka fastigheten. Fö-
reskrifterna ska inte heller utgöra hinder för normalt underhåll av vägar, 
parkeringsplatser och strövstigar. Från föreskrifterna undantas även åtgär-
der för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts 
av Länsstyrelsen samt de åtgärder som behövs för reservatets skötsel och 
uppföljning enligt fastställd skötselplan. 

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och före-

skrifter än reservatsföreskrifterna gäller/kan gälla för området. 
  

Föreskrifterna under C träder i kraft fyra veckor efter den dag då 
kungörelsen utkommit från trycket och gäller omedelbart även om de 
överklagas. 

 
 
 

MONICA FLODSTRÖM 
      
    ELLEN NYSTEDT 


