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Beslut och föreskrifter rörande bildandet av 
Kulturreservatet Stensjö by meddelade av 
Länsstyrelsen Kalmar län, dnr 435-3014-2019 

Länsstyrelsen har genom beslut 2020-03-10 med stöd av 7 kap. 9 § 
miljöbalken (1998:808) bildat Kulturreservatet Stensjö by i Oskarshamns 
kommun med föreskrifter enligt nedan.  
 
Följande fastigheter ingår i reservatet: Stensjö 4:1 enskilda ägor med 
undantag av biotopskyddsområdet SK 568–2007.  
 

Reservatsföreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § MB om inskränkningar i 
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet 
inom kulturreservatet 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det inom 
reservatet förbjudet att: 
 
1. Anlägga ny väg, parkeringsplats eller uppställningsplats.  

2. Bredda, räta, slänta, dika, hårdgöra eller på annat sätt förändra 

befintlig väg. 

3. Underhålla vägar med annat än naturgrus eller stenmaterial som till 

färg, form och funktion liknar naturgrus från trakten. 

4. Riva, flytta, bygga till eller på annat sätt förändra byggnadernas 

exteriör. 

5. I byggnadernas interiör göra åtgärder som medför ingrepp i stomme, 

ursprunglig planlösning eller äldre fast inredning. 

6. Uppföra ny byggnad eller annan anläggning. 

7. Uppföra mast, vindkraftverk eller liknande anläggning. 

8. Anlägga brygga, båthamn eller fast angöringsplats för båt. 

9. Dra fram ledning i mark, vatten eller luft.  

10. Anordna upplag, tippa, dumpa, övertäcka eller fylla ut mark.  
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11. Bedriva täkt, gräva, schakta, borra, spränga, dika eller vidta åtgärd 

som skadar berg, mark, sten eller botten. 

12. Ta bort, skada eller övertäcka kulturhistoriska lämningar. 

13. Tillföra andra växtnäringsämnen än stallgödsel. 

14. Använda avmaskningsmedel på betesdjur när de vistas i betes- och 

ängsmark. 

15. Tillskottsutfodra betesdjur i betes- och ängsmark annat än vid 
övergångsutfodring vid betessläpp och installning under högst 14 
dagar. 

16. Odla upp ängsmark eller betesmark som aldrig tidigare varit 
åkermark. 

17. Plantera igen åker, ängs- eller betesmark. 
18. Utfodra vilt i syfte att bygga upp viltstammar. 
19. Avverka, gallra, röja, så, plantera, markbereda eller utföra annan 

skogsbruksåtgärd eller på annat sätt skada levande eller döda träd och 
buskar.  

20. Orsaka körskador. 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

21. Plantera eller odla växter som strider mot reservatets syfte. 

22. Uppföra stängsel eller annan hägnad. 

23. Använda bekämpningsmedel. 

 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § MB om markägares och 
annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång 
Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheten ska tåla att följande 
anordningar uppförs och att följande åtgärder vidtas:  
 
1. Utmärkning av kulturreservatets gränser. 

2. Anläggande och underhåll av anläggningar och anordningar för 

allmänhetens tillgänglighet så som parkeringsplats, skyltar, stigar och 

stängselgenomgångar.  

3. Kultur- och naturvårdande åtgärder och skötsel som krävs för att 

syftet med reservatet ska uppnås. I huvudsak i form av:  

a) Underhåll av byggnader utifrån antikvariska utgångspunkter, 

vilket innefattar lagning och omläggning av tak, byte av 

brädor i ytterpaneler, målning av fasader, lagningar av 

stommar och grunder, renovering och målning av fönster, 

dörrar och portar. 
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b) Uppsättning och underhåll av hankgärdesgårdar, staket och 

andra stängsel. 

c) Underhåll av by- och markvägar. 

d) Hävd av vägrenar genom slåtter eller bete. 

e) Anläggning av köks- och prydnadsträdgårdar samt odling av 

tidstypiska växter. Skötsel och föryngring av fruktträd och 

bärbuskar. 

f) Tidstypisk hävd av bytomtens grönytor. 

g) Hävd av betesmarker som innefattar betesdrift, bekämpning 

av sly och oönskade arter, röjning, frihuggning av 

hamlingsträd, frukt- och bärträd, grova träd och dess ersättare 

samt föryngring. 

h) Åkerbruk som innefattar jordbearbetning, odling av 

tidstypiska grödor och insådd av traditionella åkerogräs, 

skörd samt hävd av åkerrenar och småbiotoper. 

i) Restaurering och hävd av sidvalls- och madängar som 

innefattar slåtter, torkning av hö på plats samt efterbete. 

j) Hävd av hårdvallsängar som innefattar fagning, slåtter, 

torkning av hö på plats samt efterbete. 

k) Skötsel av träd och buskar på inägorna så som friställning av 

ljuskrävande träd och buskar, underkvistning av enar, 

kapning av hassel, förstagångshamling, restaureringshamling 

och lövtäkt. 

l) Restaurering för att långsiktigt återskapa en tidstypisk utmark 

genom åtgärder såsom bete, plockhuggning, luck- och 

blädningshuggning, gallring, röjning, svedjebruk, bränning, 

ängsbruk, upptagning av åkrar, produktion av 

gärdesgårdsmaterial och byggnadsvirke, lövtäkt och katning. 

m) Åtgärder i skogsbestånd med höga naturvärden såsom 

minskning av granandelen, frihuggning av ek och tall, 

naturvårdsbränning, utglesning kring slåtterkärr samt skapa 

död ved. 

n) Röjning kring forn- och kulturlämningar 

o) Restaurering och återskapande av vattenanknutna lämningar 

som till exempel bykplatser, kvarnar och sågplatser. 

p) Igenläggning av 1900-talets diken 
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4. Naturvårdande åtgärder och skötsel som krävs för att syftet med 

kulturreservatet och Natura 2000-området ska uppnås såsom: 

(a) Biotopvårdande åtgärder i vattendrag och skapa goda 

vandringsvägar för att förstärka lek- och livsmiljöer för fiskar 

och musslor. 

(b) Upprätthållande och utveckling av en ekologisk funktionell 

trädklädd eller skogbevuxen lövrik kantzon, med träd av 

varierande ålder och död ved som skydd för Virån. 

5. Vetenskapliga undersökningar. 

6. Uppföljning och miljöövervakning av områdets kultur- och 

naturvärden samt skötsel. 

7. Skyddsåtgärder mot invasiva arter eller skadeorganismer som kan 

hota syftet med reservatet.  

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § MB om rätten 
att färdas och vistas i kulturreservatet samt om ordningen i 
övrigt inom området 
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det inom 
reservatet förbjudet att: 
 
1. Parkera motorfordon, husbil, husvagn eller släpvagn annat än på 

anvisad parkeringsplats. 

2. Cykla utanför grusvägar. 

3. Tälta i inhägnad betesmark. 

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

5. Elda annat än på särskilt anvisade platser. 

6. Skada eller göra åverkan på levande eller döda träd och buskar. 

7. Medvetet störa tamboskap och vilda djur. 

 
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
 
8. Sätta upp skyltar, ledmarkeringar, snitslar eller liknande anordning. 

9. Anordna tävlingar eller andra organiserade evenemang. 

10. Samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar.  

11. Gräva eller dra upp kärlväxter. 

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

13. Använda drönare. 
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Undantag från föreskrifter 
Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för länsstyrelsen eller 
förvaltaren av kulturreservatet att utföra, eller låta utföra, de åtgärder som 
behövs för att uppnå syftet med reservatet och som framgår av 
föreskrifterna under B ovan. 
 
Föreskriften A19. En skonsam markberedning som inte lämnar långsiktiga 
spår i markytan kan tillåtas i syfte att gynna naturlig tallföryngring. 
Samråd ska ske med länsstyrelsen innan åtgärd utförs. 
 
Föreskrifterna A1, A4, A5, A6, A9, A10, A11 och A19 gäller inte inom 
verksamhetsområdet, se markering på karta bilaga 1 och 2, om åtgärderna 
är motiverade för skötseln av kulturreservatet. För föreskrifterna A1, A5, 
A9, A10, A11 och A19 ska samråd ske med länsstyrelsen innan åtgärd 
genomförs. För föreskrifterna A4 och A6 krävs tillstånd från länsstyrelsen 
innan åtgärd genomförs. 
 
Föreskrifterna under C1, C4 och C8 gäller inte fastighetsägare och 
nyttjanderätts-havare samt av KVHAA anställd personal. 
 
Föreskrifterna under A och C utgör inte hinder för drift, underhåll och 
ombyggnad av vid tiden för detta beslut befintliga ledningar samt skogligt 
underhåll av tillhörande skogsgator enligt gällande ledningsrätt, servitut 
eller nyttjanderätt. Samråd ska ske med länsstyrelsen innan åtgärd utförs. 
 
Utan hinder av föreskrifterna A9-A11 får, efter tillstånd från länsstyrelsen, 
mark tas i anspråk som kan behövas för att anlägga sådan 
avloppsanläggning som myndigheterna kan komma att kräva för 
bostäderna inom fastigheten Stensjö 4:1, skifte 1, samt även Stensjö 1:16. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken träder i kraft den dag som 
framgår av kungörelsen. Föreskrifterna gäller även om de överklagas. 
 
 
 
 
CECILIA SCHELIN SEIDEGÅRD  
       

Liselotte Källström  
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