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BILDANDE AV NATURRESERVATET RINGSHULT I ALVESTA 
KOMMUN 

BESLUT 
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreskriver med stöd av 7 kap. 4-6 och 30 §§ 
miljöbalken (1998:808) följande: 

Området Ringshult förklaras som naturreservat. Gränsen för naturreservatet ska 
vara den gräns som anges i bifogad karta (bilaga 1). 

För att uppnå syftet med reservatet beslutar Länsstyrelsen att nedan angivna 
föreskrifter ska gälla för reservatet.  

Markägare och annan sakägare ska tåla de inskränkningar i rätten att förfoga över 
fastigheten samt tåla visst intrång som framgår av A- och B-föreskrifterna i 
länsstyrelsens beslut. Allmänheten har att iaktta de ordningsföreskrifter inom 
reservatet som benämns C-föreskrifter i länsstyrelsens beslut. 

Länsstyrelsen fastställer bifogad skötselplan (bilaga 2) för reservatets långsiktiga 
vård i enlighet med 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. 

Syftet med reservatet 
Syftet med reservatet är att: 

− att bevara ädellövskog, tallskog och lövrik blandskog med angränsande 
strandmiljöer och öar. Skogens rika växt- och djurliv ska bevaras och 
gynnas, 

− skogen ska vara naturskogsartad genom att vara varierad och flerskiktad 
med god tillgång på gamla träd, grova träd, ihåliga träd, död ved, bryn 
och gläntor, 

− området ska vara en tillgång för rörligt friluftsliv. 

Syftet ska uppnås genom att: 

− naturen skyddas genom föreskrifter som reglerar skogsbruk och olika 
typer av exploatering, 

− skogen i huvudsak formas av naturliga processer vilket också kan 
efterliknas genom naturvårdande skötsel. Skötsel utförs också för att 
gynna lövskog och tall, restaurera yngre bestånd och nyskapa livsmiljöer 
för växt- och djurlivet, 

− åtgärder vidtas för att gynna rörligt friluftsliv. 
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Föreskrifter 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § andra stycket miljöbalken om 
inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 

1. bedriva täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller annan jordart 

2. borra, spränga, schakta, gräva, dämma, dika, fylla ut, tippa, anordna 
upplag eller utföra annan liknande åtgärd på land eller i vatten 

3. anlägga väg, parkeringsplats eller vändplats 

4. uppföra byggnad, ledning, mast, vindkraftverk eller annan anläggning 

5. avverka, gallra, beskära, röja, så, plantera träd eller buskar eller utföra 
annan skogsbruksåtgärd eller skada enskilda träd eller buskar 

6. skada, ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller döda grenar 
Anmärkning:  

Vindfälle eller grenar som hamnar olämpligt och påtagligt 
hindrar framkomlighet på stig får flyttas åt sidan. 

7. sprida bekämpningsmedel, gödsel, kalk eller annat jordförbättringsmedel 

8. ändra växt- och djurlivets sammansättning genom att föra in, så eller 
plantera ut arter 

9. utfodra vilt eller anlägga åtel 

10. på våtmark transportera ut fällt vilt med fordon förutom med fyrhjuling 
eller dragare med liknande marktryck 

 

Följande åtgärder kräver Länsstyrelsens tillstånd: 

11. uppföra jakttorn 

12. öppna siktgata för jaktens behov 

13. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet 

14. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande
 Anmärkning:  

        Jaktpass får markeras med skylt. 
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B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet för 
ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla att följande 
åtgärder vidtas inom reservatet 
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktas tåla att 
följande anordningar iordningställs och åtgärder vidtas: 

1. utmärkning av reservatsgräns och information om reservatet 

2. skötsel som behövs för att bevara och utveckla naturvärdena: 
− avverkning av träd, tillskapande och utplacering av död ved (inkl. ved 

från områden utanför reservatet), röjning av sly, veteranisering, flytt 
av vindfällen 

− naturvårdsbränning i tallskog 
− slåtter, gräsbränning och betesdrift 
− uppsättning av fågel-, fladdermus- och insektsholkar 
− skapande av jordblottor för att gynna växt- och djurliv 
− bekämpning av invasiva, främmande eller expansiva arter 
− utsättning av i naturtyperna naturligt förekommande arter 
− hydrologisk restaurering 

3. anordningar för allmänheten i form av parkeringsplats, informationstavla, 
strövstig och rastplatser  

4. åtgärder för vetenskaplig undersökning med tillstånd från Länsstyrelsen 

5. tillfälliga upplag i samband med skötselåtgärder 

6. användning av vägar i den utsträckning som behövs för att utföra 
skötselåtgärder enligt skötselplan. 

Länsstyrelsen ansvarar för att skötselåtgärder enligt ovan och som specificeras i 
fastställd skötselplan (bilaga 2) utförs. 

C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas 
och vistas inom reservatet och om ordningen i övrigt inom området 
Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning är det förbjudet att: 

1. skada naturföremål eller ytbildning, t.ex. genom att gräva, borra, måla eller 
mejsla 

2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna 
träd och buskar 

3. plocka, skada eller gräva upp örter, svampar, mossor, lavar eller andra 
växter annat än plockning av enstaka exemplar av icke-fridlysta arter. Bär 
och matsvamp får plockas för husbehov 

4. samla in insekter, snäckor, maskar eller andra ryggradslösa djur annat än 
enstaka exemplar av icke-fridlysta arter 

5. framföra eller parkera motordrivet fordon eller släpvagn annat än på 
anvisad och iordningställd väg och parkeringsplats 
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6. parkera eller ställa upp husvagn eller husbil mellan kl. 00.00 och 05.00 

7. tälta 
  Anmärkning:  

Tältning får dock ske på övernattningsplats som förvaltaren har 
avgränsat och iordningställt. 

8. elda 
  Anmärkning:  

Eldning får dock ske på plats som förvaltaren har iordningställt. 
 

9. störa eller skada djurlivet t.ex. genom närgånget uppträdande vid bo- eller 
lekplats 

 

Följande åtgärder är förbjudna att vidta utan Länsstyrelsens tillstånd: 

10. vetenskaplig undersökning som omfattar åtgärder reglerade i 
föreskrifterna nr C1 – C9 

11. sätta upp tavla, skylt, affisch, snitsel, konstföremål eller liknande  

12. bedriva tävlings-, övnings- eller lägerverksamhet  

 

Föreskrifterna hindrar inte: 

- förvaltaren eller den som arbetar på förvaltarens uppdrag att utföra de 
åtgärder som framgår av ovan angivna B-föreskrifter som behövs för 
reservatets skötsel eller uppföljning av bevarandestatus. 

- normalt underhåll av väg. Träd som fallit eller grenar som kapats vid 
underhåll ska inte tas bort utan flyttas inom naturreservatet. Ris ska köras 
bort. 

- normalt underhåll av cykelled och övrig grävning i markområde för 
cykelleden (banvall), t.ex. för nedgrävning av ledning. Träd och grenar 
som fallit eller kapats vid underhåll ska inte tas bort utan flyttas inom 
naturreservatet. Ris ska köras bort. 

- underhåll av Torrläggningsföretag Horgemo, Ringshult mfl (LM 134, år 
1917) samt rensning av befintligt dike får ske i enlighet med gällande 
tillstånd och regler om vattenverksamhet. 

- underhåll av jordkällare samt brunn med tillhörande vattenledning (det 
sistnämnda i servitut). 

 

Föreskrifterna under C gäller omedelbart, även om de överklagas. 

Med Länsstyrelsens tillstånd enligt föreskrifterna ovan avses inte en 
dispensprövning utan endast att Länsstyrelsen i skriftlig form kan ge sitt tillstånd 
till en åtgärd efter att denna beskrivits på lämpligt sätt. 

Utöver ovan angivna föreskrifter gäller annan lagstiftning, bl.a. miljöbalken, 
jaktlagstiftning, terrängkörningslagen och kulturmiljölagen. 
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SKÄLEN FÖR BESLUTET 
Skälen för beslutet är att säkerställa skydd för områdets prioriterade värden som 
är ädellövskog, tallskog, lövrik blandskog med angränsande strandmiljöer och öar 
samt områdets stora värde för rörligt friluftsliv. Bildandet av detta naturreservat 
bedöms främja dessa värden. Bevarandevärdena hotas av skogsbruk och 
graninvandring. För att gynna och restaurera bevarandevärdena behövs 
skötselåtgärder som möjliggörs i och med att beslut om naturreservat fattas. 
Skötselåtgärderna specificeras närmare i bilaga 2.  
 

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 

Ärendets beredning 
I slutskedet av arbetet med bildandet av Åsnens nationalpark köpte 
Naturvårdsverket fastigheten Ringshult 1:3. Tanken var att området skulle ingå i 
nationalparken och området var med i remissförslaget. Eftersom äganderätten till 
vattenområdet behövde utredas kom dock inte detta område till sist med vid 
bildandet av nationalparken.  

Förslaget till beslut och skötselplan skickades den 12 november 2020 till sakägare 
som förelades att komma in med eventuella erinringar.  

Myndigheter, ideella föreningar m.fl. har samtidigt lämnats tillfälle att yttra sig 
över förslaget. 

Följande synpunkter har kommit in … (kompletteras efter remiss) 

 

 

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING  
Många växter och djur som naturligt förekommer i det svenska skogslandskapet 
är idag hotade. Många av dem är beroende av gamla och grova träd eller 
multnande ved, företeelser som är ovanliga i den brukade skogen. Att på vissa 
platser skydda skogsområden från avverkning förbättrar förutsättningarna för att 
hotade arter ska kunna finnas kvar och utveckla livskraftiga bestånd.  

”Åsnenområdet” i sin helhet är av riksintresse för naturvården (objektnummer 
NRO07024) och för friluftslivet (objektnummer FG 07-03) enligt 
Naturvårdsverkets beslut 1988-09-19, 2000-02-07 och 2017-01-19. Områden av 
riksintresse för naturvård eller friluftsliv ska enligt hushållningsbestämmelserna i 
3 kap 6 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 
kulturmiljön. ”Åsnen-Mörrumsån-Mien-området” är vidare i sin helhet av 
riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som finns i området enligt 
4 kap. 2 § miljöbalken. Inom sådana områden ska turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas. Åsnen ingår som en del 
av ”Mörrumsåns avrinningsområde” i ett riksintresseområde för vattendrag (4 
kap. 6 § miljöbalken). Åsnenområdet som helhet har i länets naturvårdsprogram 
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erhållit klass 1 i en tregradig skala, där klass 1 är det högsta värdet. Området vid 
Ringshult och udden Abbanäs är inte specifikt beskriven. 

Det aktuella området med variation av trädslag och bördighet samt inslag av 
många grova lövträd har stora naturvärden. Området har med sitt läge i direkt 
anslutning till Åsnens nationalpark goda förutsättningar att bevara ett rikt växt- 
och djurliv. Området ligger sedan lång tid tillbaka i direkt anslutning till cykel- 
och kanotled och har stort värde för rörligt friluftsliv. 

Området är främst tänkt att nås av besökare via cykel- och kanotled samt till fots 
från den närliggande tätorten Hulevik. Parkeringsmöjlighet för bil kommer att 
finnas i begränsad omfattning och det är därför viktigt att parkeringsplatsen inte 
får utnyttjas som ställplats för fordon med övernattning. Detta förhindras genom 
att husvagn och husbil inte får parkeras på natten. Länsstyrelsen bedömer i övrigt 
att föreskrifterna är nödvändiga för att skydda de naturvärden som finns i 
reservatet. 

Bevarandet av naturvärdena i området går inte att förena med skogsbruk eller 
exploatering. Genom att naturreservat inrättas kan ett långsiktigt skydd garanteras 
för naturvärdena. Utan ett beslut om naturreservat riskeras att naturvärdena går 
förlorade genom avverkning eller avsaknad av skötselåtgärder. 

Beslutet följer regionala och nationella riktlinjer för prioritering av naturreservat 
och Sveriges internationella åtaganden om skydd av den biologiska mångfalden 
samt Sveriges miljökvalitetsmål. Länsstyrelsen bedömer att bildandet av 
naturreservatet bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett 
rikt växt och djurliv. 

Länsstyrelsen bedömer att föreslagna föreskrifter är nödvändiga för att skydda de 
naturvärden som finns i reservatet. 

Länsstyrelsen anser, vid en intresseprövning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken, att 
reservatsföreskrifternas utformning innebär en rimlig balans mellan de värden 
som ska skyddas och det intrång detta innebär för enskilds rätt att använda mark 
och vatten. Reservatsbildningen är förenlig med miljöbalkens mål i 1 kap. 1 § 
miljöbalken, bestämmelserna om hushållning med mark och vatten i 3 och 4 kap. 
miljöbalken och med ovan beskrivna riksintressen. 

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om 
konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer Länsstyrelsen att de föreslagna 
ordningsföreskrifterna enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade 
kostnadsmässiga och andra konsekvenser att det saknas skäl för en 
konsekvensutredning. 
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UPPGIFTER OM NATURRESERVATET 

 

BESKRIVNING AV OMRÅDET 
Området är uppdelat på två geografiskt separerade delområden. Det västra består 
av flack, variationsrik och lövrik skog vid sjön Åsnen samt del av sjön Åsnen. Det 
östra består av ön Sandreveln med omgivande vatten i Åsnen. Bägge områdena 
gränsar i söder mot Åsnens nationalpark. Det östra området gränsar också i öster 
mot naturreservatet Västra Åsnens övärld.  

Det västra området består till stor del av mark som historiskt sett varit inägomark 
med ädellövskog och lövrik blandskog kring den avstyckade gårdsmiljön. Övriga 
delar är mark av utmarkskaraktär med triviallövskog, lövstrandskog och tallskog 
utmed sjön och mager lövrik blandskog i sydvästra och södra delen. I södra delen 
har det på 1800-talet funnits flera torp. Ett kanaliserat vattendrag passerar genom 
området. Alla öppna marker har sedan länge vuxit igen men det finns ett stort 
inslag av vidkroniga ekar, grova aspar, rikt buskskikt och spridda gläntor.  

Naturreservatets namn  Ringshult 
NVR-id 
Län 

2054001 
Kronobergs län 

Kommun 
Socken 

Alvesta 
Västra Torsås 

Natura 2000-område Området ingår ännu inte i nätverket men kan komma 
att föreslås i framtiden  

Lägesbeskrivning Ca 300 m norr om Huleviks samhälle 
Centrumkoordinater  Västra: X: 476634, Y: 6276192                              

Östra: X: 477913, Y: 6276281 
Kartblad Index 100 km 62E 
Naturgeografisk region Smålands skogs-/sjörik slätt 
Huvudsaklig 
objektkategori 

Lö, Övrig lövskog 

IUCN-kategori IV, Habitat/Artskyddsområde 
Fastigheter och 
ägarkategori 

Ringshult 1:3 
 

Naturvårdsverket 
 

Servitut/rättigheter/ 
samfälligheter 

Torrläggningsföretaget ”Horgemo, Ringshult m.fl.” 
(1917), Ringshult S:3 (kanalen från Lilla Nävsjön), 
Ringshult S:2 (ön Skärvet), servitut för utfartsväg, 
nyttjande av brunn, hållande av vattenledning samt 
båtplats (se detaljer i bilaga 3) 

Sakägare Enligt bilaga 3 
Areal 
Förvaltare 

131,5 ha varav 45,0 ha land och 86,5 ha sjö 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
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Trädslag på f.d. inägomark är ek, björk, asp, hassel, lind, ask och lönn. Inslag 
finns av slån, olvon och fågelbär. Trädslag på f.d. utmarken som är näringsfattig 
och bitvis stenig och ursvallad är främst björk, tall, gran, asp, sälg, bok, ek, rönn 
och tall. Al finns framför allt utmed vattendrag och sjö. Brakved är vanlig. Viden 
finns i strandzonen. En stor del av skogen är ung, framför allt på före detta 
mossodlingar i den centrala delen och utmed vattendraget. Ungskogarna har stor 
naturvårdspotential eftersom de är lövdominerade och har inblandning av äldre 
träd. 

Ängsväxter, främst ängsvädd, finns i renar längs cykelled och stigar. På udden i 
sjön finns en hällmark med utsikt, Abbanäs. I övrigt är stranden stenig och 
relativt svårtillgänglig vilket ger strandsnår till skydd för fågellivet.  

Den smala ön Sandreveln i det östra området är en del av en rullstensås, 
Husebyåsen, som sträcker sig genom Åsnenområdets västra delar, ovan eller 
under sjöytan. På Sandreveln finns blandskog och sandiga stränder. 

De variationsrika lövrika skogarna, strandmiljöerna är belägna i lövvärdetrakten 
Åsnenområdet och har stora naturvärden med 1,5 km strand mot sjön. Området 
har stort värde för friluftslivet eftersom cykelled och kanotled passerar. Området 
ägs av Naturvårdsverket och planeras i framtiden bli en utökning av Åsnens 
nationalpark. 

KUNGÖRELSE 
Detta beslut ska kungöras i Länsstyrelsens författningssamling. Vi för också in 
kungörelse om beslutet i ortstidning i enlighet med 27 § förordningen 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. I detta fall för vi in 
kungörelsen i tidningarna Smålandsposten och Växjöbladet/Kronobergaren. 
Sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen är införd i 
ortstidningen.   

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Kungsgatan 8, Växjö och på 
Länsstyrelsens hemsida, www.lansstyrelsen.se/kronoberg.  

 

DU KAN ÖVERKLAGA BESLUTET 
Se bilaga 5. 

 

DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET 
Kompletteras inför beslut. 

 

SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER 
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 

 

http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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BILAGOR 
1.  Beslutskarta 
2. Skötselplan 
3. Sakägarförteckning och sändlista (ej i remiss) 
4. Miljöbalkens regler om naturreservat (ej i remiss) 
5. Överklagandehänvisning (ej i remiss) 
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