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Länsstyrelsens beslut 

Länsstyrelsen beslutar att med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken 
(1998:808), lägga till föreskrifterna A11, B4 och B5 i Länsstyrelsens be-
slut om bildande av naturreservatet Illern den 4:e maj 1984 (dnr11.1211-
176-83). Tillägg av föreskrifter gäller endast för det delområde, kallat 
Källås, som framgår av beslutskartan, bilaga 1. 

 
Syftet med naturreservatet Illern är främst att ta tillvara områdets stora 

betydelse för friluftslivet och att bevara områdets geovetenskapliga vär-
den.  

 
Syftet med tilläggen av föreskrifter för berört delområde av reservatet 

är att inom ramen för ovanstående syfte säkerställa delområdets värde 
för friluftsliv samt återskapa naturvärden knutna till barrskogsekosyste-
met. 

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

skydd enligt miljöbalken m.m., de mål och riktlinjer för delområdets 
långsiktiga vård som framgår av den till beslutet hörande skötselplanen. 
Förvaltare av området ska vara Tranås kommun. 

 
 

Administrativa data för delområde Källås 
Objektnamn Illerns naturreservat 
Kommun Tranås 
Karta Fastighetskarta: 07F6a, 07F5a 
Lägesbeskrivning Strax sydöst om Tranås tätort 
Fastighet Fröafall 2:1 (före detta Källås 1:2)  
Fastighetsägarkategori Kommun 
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Gräns Enligt karta, bilaga 1  
Areal 19,3 ha  
 
 

Reservatsföreskrifter 
A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 

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

A11.  inom det område som skaffererats på bifogad karta (bilaga 1) bedriva 
skogsbruk eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar i 
annat än naturvårdande syfte eller för friluftslivets behov. 

 
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. 
 
B4. Utförande av åtgärder enligt fastställd skötselplan, bland annat; 

 
• Utföra luckhuggning och ringbarkning för att öka lövträdsande-

len, friställa lövträd samt tillskapa framtida naturvårdsträd av tall 
• Öka andelen död ved 
• Utföra röjningar för att öka lövträdsandelen utmed elljusspår och 

motionsspår  
• Hålla elljusspår och motionsspår framkomliga 

  
B5.  Uppföljning av bevarandemål.  
 

Föreskriften under A ska inte utgöra hinder för de åtgärder som be-
hövs för reservatets skötsel och uppföljning enligt fastställd skötselplan. 
Föreskriften ska inte heller utgöra hinder för normalt underhåll av el-
ledningar som korsar eller går i anslutning till berörd del av reservatet.  

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller/kan gälla för området. 
 
 
 
 

BO LANDHOLM 
     
    Ellen Nystedt 


