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Länsstyrelsen har genom beslut 2022-06-22 med stöd av 7 kap 4 § 
miljöbalken (SFS 1998:808) förklarat det område i Hultsfreds 
kommun som avgränsas på bifogad karta som naturreservat med 
föreskrifter och skötselplan enligt nedan. Följande fastigheter (eller 
delar därav)  ingår i reservatet: Bohult 1:1, Fröreda 1:20, 1:38, 6:1, 
7:1, 7:2, S:1, S:2, Gölhult 1:4, 1:10, out:1, Lida 1:1, Prästnäs 1:6, 1:1 
och 1:5, Venshult 1:6, 2:1, 3:1, S:1, samt innehavare av inskrivna 
rättigheter inom området. 

Reservatsföreskrifter 

Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver 
Länsstyrelsen följande:  

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

 

Det är förbjudet att inom reservatet:     

1. Uppföra eller utöka byggnad, anläggning eller brygga.  
 
2. Anlägga väg eller parkeringsplats eller bredda befintlig väg. 
 
3. Uppföra mast eller vindkraftverk. 
 
4. Dra fram ledning i mark, vatten eller luft.  
 
5. Anordna upplag, tippa, dumpa eller utfylla.  

 
6. Uppföra stängsel eller annan hägnad för annat än djurhållningens 

behov eller stängsel för att hålla bort vildsvin från åkermark.  
 
7. Bedriva täktverksamhet, prospektera eller bortföra torv, alger, 

olja, gas, mineral eller annat geologiskt material. 
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8. Borra, spränga, gräva, schakta eller muddra eller vidta åtgärd som 
skadar berg, mark, sten eller åfårans botten.  

 
9. Ta bort eller skada stengärdesgård eller odlingsröse.  

 
10. Dika eller täckdika. 
 
11. Utföra vattenreglering, leda bort vatten eller på annat sätt påverka 

hydrologin.       
 

12. Använda bekämpningsmedel annat än på åkermark inom det 
område som markerats på bifogad beslutskarta, bilaga 2a. 
 

13. Kalka eller tillföra växtnäringsämnen annat än på åkermark inom 
det område som markerats på bifogad beslutskarta, bilaga 2a. 
 

14. Plöja, harva, eller fräsa annat än på åkermark inom det område 
som markerats på bifogad beslutskarta, bilaga 2a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Avverka, upparbeta vindfälle eller utföra annan skogsbruksåtgärd.  

16. Skada eller ta bort dött träd.  

17. Plantera eller så träd eller buskar. 

18. Plantera in eller sätta ut växter, djur eller andra organismer. 

19. Framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.  

20. Anlägga eller bedriva fiskodling eller odling av andra växt- eller 
djurarter i vattenområdet. 

21. Släppa ut avloppsvatten.  
 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  
 
22. Utfodra vilt. 

23. Utföra rensning av befintliga diken för att behålla vattnets djup 
eller läge. 

 
 

Föreskrifterna under A gäller inte vid drift och normalt underhåll av 
befintliga vägar med tillhörande vägområde eller broar samt 
ombyggnation av bro i Venshult. Ombyggnation av bro kan komma att 
kräva en anmälan om vattenverksamhet.  
 
Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för drift och underhåll av 
befintliga ledningar samt underhållsröjning eller skogligt underhåll av 
tillhörande skogsgator enligt gällande ledningsrätt, servitut eller 
nyttjanderätt. Skriftligt samråd ska ske med Länsstyrelsen innan nämnda 
åtgärder utförs, inklusive transport till och från ledningens skogsgata samt 
tillfällig parkering av motorfordon. Vid akut åtgärd kan samråd ske efter 
att arbetet genomförts. Föreskrifterna utgör inget hinder för att använda 
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drönare vid drift och underhållsarbete. Befintlig luftledning får ersättas 
med markkabel och grävas ned längs med befintlig väg. 
 
Föreskrifterna under A utgör inte hinder för normalt underhåll av 
befintliga ängslador, båthus eller skogskoja. 
 
Föreskrifterna under A 8 utgör inte hinder för normalt underhåll av 
dräneringsrör med anslutning till åkermark. 
 
Utan hinder av föreskriften A15 får underhållsröjning av hängande grenar 
upp till 4,5 m höjd ovanför vägbanan samt mindre buskar och unga träd 
klenare än fem cm i brösthöjd ske med en bredd av två meter längs 
befintliga brukningsvägar och vändplaner. Borttagande av grova grenar på 
värdefulla träd ska ske efter överenskommelse med reservatsförvaltare. 
 
Utan hinder av föreskriften A15 får underhållsröjning av mindre buskar 
och unga träd klenare än 5 cm med en bredd av två meter ske vid 
iläggningsplats för båtar.   
 
Utan hinder av föreskriften A15 får vedartad vegetation som växer i 
anslutning till åkermark och som på ett betydande sätt försvårar ett 
rationellt brukande av åkermarken tas bort. Det gäller upptill 2 m från 
åkerkanten. Träd med höga naturvärden ska sparas. Överenskommelse ska 
ske med reservatsförvaltare innan åtgärd utförs.  
 
Utan hinder av föreskriften A15 får vedartad vegetation klenare än 5 cm 
som växer i anslutning till vandringsled och cykelväg tas bort efter 
överenskommelse med reservatsförvaltaren. 
 
Utan hinder av föreskrifterna A15 och A16 för del av skjutbanans område 
i reservatet, bilaga 2 a, får vedartad vegetation och fältskiktet tas bort 
genom röjning eller huggning. 
 
Utan hinder av föreskrifterna A15 och A16 får träd som fallit ned över 
befintliga vägar, cykelväg, vandringsled, ledningar, stängsel, vändplaner, 
skjutbanan, iläggningsplats för båt, åker-, betes- eller slåttermarker tas 
bort och flyttas tillbaka till lämplig plats i naturreservatet.  
 
Utan hinder av föreskriften A15 och A16 får grova träd eller rotpaket som 
fallit i vattendragets alluviala del tas upp och läggas på land inom 
naturreservatet. Vattendragets alluviala del är sträckan från skogen genom 
odlingslandskapet ned till mynningen i Emån (se bilaga 2 a). Åtgärden ska 
ske i överenskommelse med reservatsförvaltaren och kan kräva en 
anmälan om vattenverksamhet. 
 
Föreskriften A 18 utgör inte hinder för stödutsättning av i området 
förekommande fiskart med stöd av gällande tillstånd enligt 
fiskelagstiftningen. Gäller dock inte signalkräfta. 
 
Föreskriften A19 utgör inte hinder för ägare av särskild rätt att framföra 
fordon på fast mark för jordbrukets behov, vid transport av båt till 
iläggningsplats eller vid jakt för transport av skjuten älg, hjort eller 
vildsvin. Transport av båt till iläggningsplats får enbart ske enligt 
markerad sträcka i beslutskartan, bilaga 2b. 
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Föreskriften A 23 gäller inte rensning av diken som avvattnar åkermark, 
men en anmälan om vattenverksamhet kan komma att krävas om det 
påverkar vattendrag med fiskar i. 
 

  

 

 

B. Förpliktelser enligt 7 kap. 6 § miljöbalken för ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst 
intrång 
 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter ska tåla att följande 
anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:  
 

1. Utmärkning av naturreservatets gränser enligt Naturvårdsverkets 
anvisningar. 

2. Anläggande och underhåll av en parkeringsplats i anslutning till 
äldre riksväg på fastigheten Prästnäs 1:5 intill väg 47 i den 
sydöstra delen av reservatet samt uppsättning och underhåll av 
rastbord och informationstavlor.  

3.  Naturvårdande skötsel i form av 
• biotopvård i vattendraget som förstärker bottenstrukturer 

genom utläggning av block, sten och lekgrus för öring och 
mussla att ”settla” i samt skapande av död ved till 
vattendragets blockrika delar.  

• Avfasning av kanter, dvs minska släntlutningen och skapande 
av ett nytt lägre svämplan. 

• Luckhuggning, röjning eller ringbarkning av yngre träd för att 
utveckla en lövrik ekologiskt funktionell kantzon med 
kontinuitet av olikåldrig gran och tall. Det kan innebära 
upplag och bränning av avverkat material i samband med 
skötselåtgärder. 

• friställa värdefulla lövträd 
• igenläggning av diken i sumpskogar,  
• hävd av äldre slåttermad och äng,  
• naturvårdsbränning i naturtallskog 
• bete i barrblandskog (skogsbete). 

 
4. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt 

mark- och vattenförhållanden. 
 
5. Skyddsåtgärder mot invasiva och främmande arter.  
 
6. Skyddsåtgärder mot organismer som kan hota syftet. Åtgärder för 

att begränsa och/eller förhindra storskaliga angrepp av åttatandad 
granbarkborre om angreppen riskerar att hota syftet med 
naturreservatet. Tillåtna metoder är utplacering av fällor, 
utläggning av fångstvirke, fällning av angripna granar, rotkapning 
av vindfällda granar och/eller barkning. Fällda träd ska i första 
hand lämnas inom naturreservatet men får transporteras ut om 
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natur- eller friluftsvärden påtagligt hotas. Eventuellt fångstvirke 
ska föras ut ur reservatet  

  
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas samt om ordningen i övrigt inom 
naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom reservatet:  

 
1. Parkera motorfordon, husvagn eller släpvagn annat än på anvisad 

plats. 
 

 

2. Tälta eller övernatta i motordrivet fordon eller husvagn mer än ett 
dygn på samma ställe. 

3. Skada eller störa däggdjur och fåglar, klättra i boträd eller uppehålla 
sig nära rovfågelbo, lya eller gryt. 

 

 

 

 

4. Medföra okopplad hund eller annat husdjur som inte är kopplat. 

5.  Elda annat än i medhavt friluftskök. 

6. Bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar. 
 

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:  
 

7. Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar förutom enstaka 
exemplar för artbestämning. 

8. Plocka upp eller flytta levande musslor i vattendraget 
 

 

 

9. Gräva eller dra upp kärlväxter.  

10. Samla in insekter eller andra ryggradslösa djur med fällor som 
dödar. 

11. Placera ut skylt, tavla, affisch, konstföremål, orienteringskontroll, 
snitsel, markering eller liknande. 

 
 
Föreskrifterna, C 2, C 4, C 5, C 11 gäller inte fastighetsägare eller 
jakträttsinnehavare. Åtgärder får dock inte ske så att det avhåller 
allmänheten från strandområdet. 
 
Föreskrifterna C 3 gäller inte jakträttsinnehavare vid jakt. 
 
Föreskrifterna C4 gäller inte jordbruksarrendator vid vallning av kreatur. 
 
Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för personal inom polisen, 
sjukvården, eller räddningstjänsten att vid insatser använda motordrivet 
fordon, motordriven farkost och hund och vid behov vidta andra åtgärder. 
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Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för Försvarsmakten och 
myndigheterna inom totalförsvarets militära del att bedriva verksamhet 
som syftar till att övervaka det svenska territoriet samt upptäcka eller 
avvisa kränkningar av detsamma. För uppförande av permanenta 
övervakningsanläggningar krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Föreskrifterna i A och C utgör inte hinder för förvaltaren att utföra eller 
låta utföra de åtgärder som behövs för att uppnå reservatets syfte och som 
framgår av föreskrifterna B 1 – 6 ovan. 
 
Upplysningar 
 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen tillhörande skötselplan. 
Förvaltare för naturreservatet är Länsstyrelsen. 
 
Detta beslut kan överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet, inom tre 
veckor från den dag denna författning kom ut från trycket. Eventuell 
skrivelse sänds till Länsstyrelsen, 391 86 Kalmar.    
 
Föreskrifterna under C ovan, enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas, vistas och om ordningen i övrigt inom naturreservatet, gäller 
omedelbart, även om de överklagas. 
 
Beslutet finns på Länsstyrelsen i Kalmar under diarienummer 511-769-16. 
 
 
 
PETER SANDWALL 
       

TOMMY GUSTAFSSON 
 
 
 
Bilaga  
Beslutskarta 
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