
 
 
 

Författningssamling 
 

Antaget av kommunfullmäktige, 2007-09-27 § 222  
Senaste ändring 

 
 
 
 
Reservatsföreskrifter för naturreservatet Lövhult i Nässjö kommun 
 
  
Beslut att bilda naturreservatet Lövhult 
 

Nässjö kommun förklarar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) området Lövhult, som det 
avgränsas på bifogad karta (bilaga 1), som naturreservat. 
 
Syftet med naturreservatet är att 
• Tillgodose behov av områden för friluftslivet, skolor och föreningar 
• Skydda, återskapa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter, öka den biologiska mångfalden.  
 
Syftet skall tryggas genom att: 
• Skogen brukas hållbart med alternativa metoder. Kulturlandskapet vårdas och hålls öppet genom 

slåtter eller betesdjur. 
• Tillgängligheten av öppen social, tätortsnära natur inom såväl skogs- som kulturlandskapet ökas. 
 
 
För att kunna tillgodose syftet med reservatet beslutar Nässjö kommun med stöd av 7 kap.  
5, 6 och 30 §§ miljöbalken, samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m., att nedan angivna föreskrifter skall gälla för reservatet. 
 
Kommunen fastställer, med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., 
samt de mål och riktlinjer för områdets långsiktiga vård som framgår av den till beslut hörande 
skötselplanen. Förvaltare av reservatet skall vara Nässjö kommun.  

 
 
Reservatsföreskrifter 
 

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

 
Inom reservatet är det förbjudet att 
 
1. utföra skogliga åtgärder eller på annat sätt skada levande eller döda träd/buskar.  
2. påverka områdets hydrologi negativt genom upptagning av nya diken. 
3. uppföra ny byggnad eller anläggning. 
4. uppföra mast, antenn eller anlägga luftledningar. 
5. bedriva täkt av något slag. 
6. borra, spränga, schakta, tippa, utfylla, plöja eller annan mekanisk markberedning. 



8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller växtnäringsämnen på ängar, 
naturbetesmarker och åkrar. 

9. anlägga leder, vägar eller spångar. 
10. anordna upplag annat än tillfälliga för jord- och skogsbruket  
11. framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar och parkeringsplatser. Undantag gäller 
transporter för reservatets skötsel av skogsbruk, kulturlandskapet, leder, stigar osv., underhåll av 
ledningar i reservatet samt för körning av skoter för anläggande av fasta skidspår. 
 

 
B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken om att tåla vissa intrång 

 
Fastighetsägare och innehavare med särskild rätt till fastigheten förpliktas att tåla att följande 
anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet. 
 
1. Utmärkning (enligt Naturvårdsverkets anvisningar) och skyltning av reservatet. 
2. Utförande av åtgärder i syfte att uppfylla bevarandemål enligt fastställd skötselplan  

(bilaga 2).  
3. Underhåll och skötsel av vägar, stigar, leder, informationstavlor, parkering, vindskydd, 

grillplatser, byggnader med flera fasta anläggningar och anordningar för friluftslivet.  
4. Årlig hävd genom bete, slåtter eller bränning av marker i kulturlandskapet. 
5. Naturvårdsinriktad skötselåtgärder i skogen t.ex. röjning och gallring för att skapa en öppen 

social skog. Röjning av gran för att gynna löv och tall.  
6. Om det ligger stora mängder färsk död ved, som efter en stor storm, i skogen och det är stor 

risk för spridning av skadeinsekter, t.ex. granbarkborrar, får åtgärder vidtas för att oskadliggöra 
det färska virket i syfte av begränsa spridningen av skadeinsekterna. Åtgärderna ska göras i 
enlighet med syftet för naturreservatet. 

7. Genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt av mark- och  
vattenförhållanden. 

 
 
C. Ordningsföreskrifter för allmänhet och sakägare enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten 

att färdas och vistas inom reservatet och om ordning i övrigt inom reservatet 
 

Inom reservatet är det förbjudet att 
  
1. parkera motorfordon på annat än anvisad parkeringsplats. 
2. ställa upp motorfordon, husvagn, husbil eller släpvagn. 
3. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning.  
4. förstöra eller skada fasta naturföremål, liggande eller stående döda träd/buskar. 

 
Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för förvaltaren att utföra de åtgärder som 
erfordras för reservatets vård och skötsel. Ej heller utgöra hinder för vård och skötsel av 
friluftsanläggningens installationer såsom stigar, leder, vägar, räcken, spångar, utmärkning, 
informationstavlor mm. Ej heller utgöra hinder för föreningarna att bedriva verksamhet som 
fastställts i arrende eller avtal.  
 
Föreskrifterna skall inte utgöra hinder för underhåll av befintliga el- och teleledningar, stigar, leder 
och vägar inom reservatet, eller som gränsar mot reservatet. Från föreskrifterna undantas även 
åtgärder för vetenskaplig undersökning, som i förväg godkänts av förvaltaren.  
 
Föreskrifter under A och C ovan utgör inget hinder för regleringsrättsinnehavaren att vid behov 
rensa Lövhultsbäcken, dammen med fördämning samt att lägga upp rensmassor längs ån. Åtgärder 
får utföras enligt gällande vattendom 1999-11-18, Mål nr. M99-99. 
 
Rastrerat område enligt karta, undantas föreskrifter enligt A 3. Området sammanfaller med 
skötselområde nr: 10 och del av 9, inom reservatet. (central del med byggnader, camping, 



parkeringsplats, skidstadion, ridanläggning m.m.). Samt undantas delområde 350 från föreskrifterna 
enligt A3 för ridklubbens framtida utveckling.  

 
Kommunen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området. 
 
Bilagor 

1. Beslutskarta av reservatsgräns 
 
 

 
 

 


