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ÄNDRING AV SKÖTSELPLANEN FÖR NATURRESERVATET 
ROCKNENOMRÅDET I LJUNGBY KOMMUN

BESLUT
Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutar, med stöd av 3 § förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken mm (1998:1252), att göra ett tillägg till 
skötselplanen från den 20 juni 1977 med dnr 11.121-8-71  med tillägg från den 18 
juni 1982, för naturreservatet Rocknenområdet.

Följande tillägg görs till skötselplanen:

Bevarandemål: 1,1 ha ska vara naturtyp Torra hedar (4030).

Tillägg till skötselåtgärder: Naturvårdsbränning får genomföras i skötselområde 
1A. I de delar av skötselområde 2A och 9 som direkt gränsar till skötselområde 
1A får nödvändiga säkerhetsåtgärder vidtas. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET OCH MOTIVERING 
Enligt 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. (1998:1252) 
ska Länsstyrelsen fastställa en skötselplan för ett naturreservats långsiktiga vård.

Enligt gällande beslut är syftet med vården och förvaltningen att bevara ett 
naturskönt skogs- och myrområde med den välutbildade rullstensåsen Rocknen 
jämte sidoavlagringar av rullstensgrus, barrskog med bl.a. linnéa, myrar med stora 
förekomster av bl.a. myrlilja, klockljung och dvärgbjörk samt ett rikt djurliv.

Ändamålet med område 1A är en ås med mattor av ljungväxter. En och rönn 
främjas. För övrigt inget busk- eller trädskikt. Parkeringsplats, utsiktsplats och 
rastplats. 

Åtgärder är bl.a naturvårdande röjningar; buskar och träd hålles borta.

Bränningen kommer att bidra till att uppfylla syftet. Den nu kraftiga ljungen 
bränns och ger plats åt spädare ljung och buskar och träd hålls borta.

Att ha möjligheten att ersätta naturvårdande röjningar med bränning ger 
dessutom många mervärden, såsom skapande av jordblottor, kvävet minskar i 
marken samtidigt som mineral och andra näringsämnen frigörs och en pH-
ökning i marken sker.

För att uppnå syftet och optimerad skötsel krävs i detta område att man kan 
variera mellan olika skötselmetoder. Det är också bra att i samband med att tillägg 
görs för skötselåtgärder även sätta upp bevarandemål för det aktuella 
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skötselområdet. Länsstyrelsen bedömer att tillägget till skötselplanen som föreslås 
överensstämmer med reservatets syfte och är positivt ur naturvårdssynpunkt.

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Se bilaga 1.

DE SOM DELTAGIT I BESLUTET
Beslutet har fattats av funktionschef Per-Anders Persson med 
naturvårdsförvaltare Sara Lamme som föredragande. I den slutliga 
handläggningen har också naturskyddshandläggare Helene Pettersson deltagit.

Per-Anders Persson Sara Lamme

KOPIA TILL:
Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

mailto:registrator@naturvardsverket.se
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Bilaga 1

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET
Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det genom en skrivelse till regeringen. Du ska 
dock skicka in skrivelsen till: Länsstyrelsen i Kronobergs län, 351 86 Växjö. 

Tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer. Tala också om hur 
du vill att beslutet ska ändras. Om du har handlingar eller annat som du anser stöder ditt 
överklagande, så bör du skicka med det. 

Skrivelsen ska innehålla uppgifter om ditt namn, postadress och telefonnummer. 

Länsstyrelsen skickar ditt överklagande tillsammans med Länsstyrelsens handlingar i ärendet till 
departementet, där överklagandet ska handläggas. Länsstyrelsen måste ha fått ditt överklagande 
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan inte regeringen pröva 
överklagandet. 

Om något är oklart, kan du ringa till Länsstyrelsen, telefon 010 223 70 00. Fråga efter den som 
handlagt ärendet. 

Observera att Länsstyrelsen inte kan förlänga överklagandetiden.


	Beslut
	Beskrivning av ärendet och Motivering
	Du kan överklaga beslutet
	De som deltagit i beslutet
	Kopia till:
	Du kan överklaga beslutet

