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Länsstyrelsens beslut 
 Länsstyrelsen förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken 
(1998:808) området Rosenlunds bankar, som det avgränsas på bifogad 
karta (bilaga 1), som naturreservat. 

 
Syftet med naturreservatet är att:  
• bevara den geologiska formationen och de naturliga processer som 

är kopplade till formationen. 
• tillvarata områdets stora värden för landskapsbilden och friluftsli-

vet. 
• bevara de värden för växt- och djurliv som finns inom området. 
 
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.  

 
Länsstyrelsen utser enligt 21 § förordningen om områdesskydd enligt 

miljöbalken m.m. Jönköpings kommun till förvaltare av reservatet. 
 
Beslutet innebär att naturreservatet nu omfattar ett omkring 19 ha 

större område än det som skyddats genom tidigare beslut. Dessa tidigare 
beslut av Länsstyrelsen den 10 juni 1971 (dnr CR11-3-68) och den 20 
maj 1987 (dnr 11.1211-770-87) upphör att gälla i och med att detta be-
slut om utökning av naturreservatet Rosenlunds bankar vinner laga kraft. 
Länsstyrelsens beslut om fastställande av skötselplan den 4 januari 1985 
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(dnr 11.1212-39-84) upphör att gälla i och med att detta beslut med till-
hörande skötselplan vinner laga kraft. 

 
Naturreservatet är 37 ha stort och berör fastigheterna Rosenlund 2:1, 

2:2, 2:3, Åstad 2 och Åkerfältet 2. 
 

Reservatsföreskrifter  
 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 
använda mark- och vattenområden 

 
Inom reservatet är det förbjudet att:  
 

1. göra ingrepp i pågående naturliga erosionsprocesser så att utvecklingen i 
form av bankarnas naturliga reträtt störs genom att till exempel gräva, 
plöja, schakta, utfylla, terrassera, tippa eller anordna upplag, med undantag 
för utfyllning samt grävande som är grundare än 30 cm vid tillfälliga 
aktiviteter i samband med Elmia AB:s mässor inom delområde C1, för 
återställning av grässvål pga körskador i samband med att parkering tillåts 
inom delområde A under Elmia AB:s mässor samt för grävning grundare 
än 100 cm inom delområde C2 

2. uppföra byggnad eller anläggning i delområde A och B, med undantag för 
underhåll av anläggningar samt för tillfälliga byggnader eller anläggningar 
vilka inte tränger ned i grässvålen, inom delområde A i samband med 
ELMIA AB´s mässor 

3. borra, spränga eller bedriva täktverksamhet  
4. framföra eller ställa upp motordrivet fordon undantaget hela delområde C 

och i samband med Elmia AB:s mässor även för mässbesökare i delområde 
A samt vid klippning av gräs och snöröjning på öppna ytor i hela reservatet 

5. utföra vibrationsskapande aktivitet, t.ex. demonstration av tunga maskiner, 
inom en zon från övre kanten av branten och 50 meter inåt land  

6. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn, undantaget hela 
delområde C där tillstånd krävs 

7. använda kemiska bekämpningsmedel, kalk eller andra växtnäringsämnen, 
undantaget delområde C 

8. avverka eller skada träd eller bortföra vegetation i delområde A och B, med 
undantag för de kulturväxter som härrör från Elmias första utställning ”en 
grönare värld” 

9. så eller plantera skog 
10. plantera in för området främmande arter, med undantag för tillfälliga 

inplanteringar inom hela delområde C i samband med Elmia AB:s mässor 
 

Inom reservatet är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 
 

11. anlägga mark- eller luftledning, mast eller antenn inom hela  delområde C 
12. uppföra nytt stängsel eller annan hägnad 
13. asfaltera, med undantag för asfalteringsarbeten på de ytor som redan är 

asfalterade samt för asfaltering av den grusväg i delområde C1 som går 
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utmed reservatsgränsen i östlig riktning från stallplanen och viker 90 
grader söderut mellan delområde A och bevattningsdammarna 

 
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 samt underhåll av 

friluftsanordningar såsom bord och vilobänkar. 
2. Underhåll och anpassning av gång- och cykelväg i förhållande till rasrisk. 
3. Utförande av åtgärder för att uppnå syftet och bevarandemål enligt 

fastställd skötselplan  i form av utglesning av skog för att bibehålla 
utsiktspunkter, snöröjning och klippning av gräs samt röjning av sly kring 
jätteekar.  

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

5. Vid behov utplacering av varingskyltar och skyddstaket vid branten för att 
uppmärksamma besökare på rasrisken. 

 
C. Föreskrifter för allmänhet och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljöbalken 

om rätten att färdas och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt 
inom reservatet 

 
Inom reservatet är det förbjudet att: 
 

1. elda eller tälta med undantag för tältning i campingens regi inom 
delområde C samt för arrangerad eldning i kommunens regi, t.ex. 
valborgsbål inom delområde A. 

 
Inom delområde A och B i reservatet är det förbjudet att: 
 
2. förstöra eller skada strandbankarna, fasta naturföremål eller liggande eller 

stående döda träd 
3. gräva upp eller plocka buskar, ris, örter, mossor eller lavar  
4. klättra i anslutning till backsvalkolonierna eller på annat sätt störa djurlivet 
5. fånga eller samla in ryggradslösa djur  
6. utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller 

därmed jämförlig anordning.  
7. utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlings- 

eller övningsändamål eller motsvarande; undantaget området söder om 
gång- och cykelvägen i samband med ELMIA AB:s mässor 

 
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, elleledningar eller gång/cykelbana. Från före-
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skrifterna undantas även åtgärder för vetenskaplig 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 
     
    ELLEN NYSTEDT 
 


