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  06 FS 2008:104 
Länsstyrelsens beslut om och föreskrifter för  

naturreservatet Nynäs i Aneby kommun; 

 Saknr Ö28/08  
Utkom från trycket  
den 9 december 2008 

 
beslutade den 4 december 2008 
(dnr 511-9241-06) 

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

klarat området Nynäs, som det avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) och 
med de gränser som slutligen utmärks i fält, som naturreservat. Naturre-
servatet berör del av fastigheten Nannarpanäs 1:8. 

 

För naturreservatet meddelar Länsstyrelsen följande ordningsföre-
skrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vis-
tas inom reservatet samt om ordningen 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. plocka eller samla in lavar eller svampar, med undantag av matsvamp för 

husbehov 
4. cykla eller rida annat än på befintliga vägar 
5. ställa upp husvagn eller husbil 
6. samla in ryggradslösa djur  
7. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning  
 

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att:  
 
8. använda reservatsområdet för organiserade tävlings- eller övningsändamål 

eller motsvarande 
9. använda reservatsområdet för lägerverksamhet 

 
Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som behövs för 

reservatets skötsel och uppföljning enligt fastställd skötselplan. Före-
skrifterna ska inte heller utgöra hinder för normalt underhåll av vägar, 
ledningar, stigar och stängsel. Från föreskrifterna undantas även åtgärder 
för vetenskaplig undersökning eller motsvarande, som i förväg godkänts 
av Länsstyrelsen. 
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Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 

miljöbalken ifråga om rätten att förfoga över berört mark- och vattenom-
råde samt tåla visst intrång. 

 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Länsstyrelsen.  
 
Ordningsföreskrifterna träder i kraft den 15 januari 2009.  
Av 7 kap. 30 § miljöbalken framgår att ordningsföreskrifterna gäller 

omedelbart även om de överklagas. 
 
 
 

MONICA FLODSTRÖM 
 
   Kjell Mohlin 

 


