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Jönköpings läns författningssamling 

 
Länsstyrelsen i Jönköpings läns 
föreskrifter om naturreservatet Höghult i Vetlanda 
kommun; 
beslutade den 11 maj 2021 (dnr 511-3023-2016) 

06FS 2021:10 
Utkom från trycket 
den 17 maj 2021 
 

Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat om ut-
ökning naturreservatet Höghult i Vetlanda kommun. Beslutet innefattar 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden och förplik-
telser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljöbalken. Beslutet 
förvaras hos Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 
22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. följande. 

Ordningsföreskrifter 
Inom naturreservatet är det förbjudet att 
 

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller liggande eller stående 
döda träd eller buskar 

2. göra upp eld. Undantaget föreskriftsområde 1 där eld får upprättas 
med medhavd ved.   

3. samla in ryggradslösa djur med fällor som dödar. Förbudet gäller 
inte fiskerättsinnehavarens rätt till fiske av signalkräfta 

4. plocka eller samla in mossor, lavar eller tickor, med undantag för 
insamling av enstaka exemplar för den artbestämning som inte lå-
ter sig göras i fält 

5. varaktigt ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn 
6. varaktigt sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jäm-

förlig anordning. 
_____________ 
    Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 juni 2021, då Länsstyrelsens fö-
reskrifter (06FS 2006:76) avseende naturreservatet Höghult ska upphöra 
att gälla. 
 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
 
JOHAN LÖWENADLDER DAVIDSSON 
                 Ellen Nystedt 

      (Naturavdelningen) 
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Teckenförklaring Meters 
Yttergräns Höghults naturreservat 

Föreskriftsområde 1 

Föreskriftsområde 2 

Vägområde; vägen och 2 meter ut från
© Lantmäteriet Geodatasamverkan vägen Område som reservatet utökas med © Länsstyrelsen Jönköping 


Bilaga 1 Naturreservatet Höghult i Vetlanda kommun 

Beslutskarta med föreskriftsområden. 
Tillhör beslut om  Naturreservatet Höghult i Vetlanda kommun; 
Utökning, komplettering av syfte, ändring av föreskrifter och fastställande av ny skötselplan. 
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