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Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) området Hässleby-Silverån, som det avgränsas på bifogad 
karta (bilaga 1) och med de gränser som slutligen utmärks i fält, som na-
turreservat.  

 
Syftet med naturreservatet är att: 
• bevara och utveckla en naturskogsartad barrblandskog, 
• bevara och ge förutsättningar för hög artrikedom knutna till natur-

skogsartad barrblandskog, rasbrant och strömmande mindre vat-
tendrag, 

• upprätthålla och utveckla gynnsam bevarandestatus för de livs-
miljöer, strukturer och arter som ingår i det europeiska nätverket 
Natura 2000 samt 

• ge förutsättningar för och utveckla allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv. 

 
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 an-
givna föreskrifter ska gälla för reservatet (se Reservatsföreskrifter). 

 
Länsstyrelsen fastställer, med stöd av 3 § förordningen om områdes-

skydd enligt miljöbalken m.m., de mål och riktlinjer för områdets lång-
siktiga vård som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen.  

 
Förvaltare av reservatet ska vara Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
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Naturreservatet är 44,5 ha stort och berör fastigheterna Hässleby 2:1 
(fastighetsreglering pågår). 

Reservatsföreskrifter 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rät-

ten att använda mark- och vattenområden 
 
Inom reservatet är det förbjudet att:  
 

1. bedriva skogsbruk eller på annat sätt skada eller transportera bort 
hela eller delar av levande eller döda träd eller buskar, 

2. borra, spränga, gräva, schakta, muddra, utfylla, dämma, tippa eller 
utföra annan mekanisk markbearbetning. Undantag gäller för under-
håll av befintlig damm vid Hulta såg. 

3. anordna upplag av något slag, 
4. dika eller dikesrensa, 
5. bedriva täkt av något slag, 
6. uppföra byggnad, parkerings- eller campingplats eller annan anlägg-

ning. Förbudet gäller inte underhåll av befintliga jakttorn/byggnader. 
7. framföra motordrivet fordon. Undantag gäller för uttransport av fällt 

vilt med mindre fordon på fastmark. Undantag gäller befintliga vägar 
enligt beslutskartan. 

8. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn, 
9. anlägga väg, led, bro eller spång, 
10. plantera in för området främmande arter eller provinienser samt 
11. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra 

växtnäringsämnen. 
 

B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla visst in-
trång 

 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet förpliktas 

tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose 
syftet med reservatet. 

 
1. Utmärkning och skyltning av reservatet. 
2. Underhåll, dvs röjning och markering, av led till Stora utsikten. 

(Höglandsleden). 
3. Utförande av åtgärder för att uppnå syftet med naturreservatet och 

bevarandemål enligt fastställd skötselplan, bland annat naturvårds-
inriktade huggningar för att gynna viss trädslagsblandning, diameter-
utveckling hos enskilda träd eller för att skapa död ved. 

4. Genomförande av undersökningar av växt- och djurarter, mark- och 
vattenförhållanden samt uppföljning av bevarandemål. 
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C. Föreskrifter för allmänhet och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljö-
balken om rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ord-
ningen i övrigt inom reservatet 

 
Inom reservatet 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. elda annat än med medhavd ved, 
3. cykla eller rida annat än på befintliga vägar eller markerad vandrings-

led (Höglandsleden), 
4. plocka eller samla in kärlväxter, mossor, lavar eller svampar, med 

undantag av bär och matsvamp för husbehov, 
5. samla in ryggradslösa djur. Förbudet gäller inte fiskerättsinnehava-

rens rätt till fiske av signalkräfta samt  
6. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anord-

ning. 
 
Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 
 

7. använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övnings-
ändamål eller motsvarande med fler än 100 deltagare samt 

8. använda reservatsområdet för lägerverksamhet med fler än 30 
deltagare. 

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

gärder som behövs för reservatets skötsel och uppföljning enligt fast-
ställd skötselplan. Föreskrifterna ska inte heller utgöra hinder för nor-
malt underhåll av vägar, broar, elledning, vandringsled och dammbygg-
nation vid Hulta såg. Från föreskrifterna undantas även åtgärder för ve-
tenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts av 
Länsstyrelsen. 

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller/kan gälla för området. 
 
Föreskrifterna under C träder i kraft fyra veckor efter den dag då kun-

görelsen utkommit från trycket och gäller omedelbart även om de över-
klagas. 

 
 
 
 

MONICA FLODSTRÖM 
 
   PATRIK WANDIN 

 


