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T,äns.stvrel sen
av reservatet.

BESLUT

Datum

2006-05-02
Arendenummer

577- 6697-05

Vic-rra turl RecDOS-icl:

?uoo23s+
irronrne Av BESLUT FöR NATT RRESERvATET KoRRÖ,
FASTIGHETEN KORRÖ !:7 I LINNERYD FöRSAMLING,
TINGSRYDS KOMMT'N

BE S LUT

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 1 kap. 5 S tredle
stycket milj öbalken (1998 : B0B ) om ändringar i beslu-
ten för naturreservatet Korrö (Länsstyrelsens beslut
f910-09-08 med diarienummer IIIR11-15-69 samt läns-
stvrelsens beslut 1985-10-04 med diarienummer 11-
131-1501-84 och 11.12II-1365-85) .

^-Ä--i ^^- rna innebär en revidering OCh mOderniSeringärrur,rrrlvo.rrr
av innehållet i ovannämnda beslut. På grund härav
^r--r1 €Är--^r^ ^{I.lr för naturreservatet Korrö.5JadI-L I(' rJ crrlUrs 94.J,-t a.

F-ör atf rrnnnå svftet med reservatet beslutar Läns-!v! suu sI/I/rrs

strzrel.sen att nedan angivna föreskrifter skall gällauuy!

fö; reservatet, se nedan under RESERVATSFÖRESKRIF-
TER.

€rc]_ c1- ä'l'l or hi fnrr:rl ^l-xr-^^1^l -Ld.s LS Ldrre- SKOtSeIPIan
r-.rfaf c l3^^o'i L]- -i^r .tå-ÄIe5CI vdLC L5 rc1rl9)rJ\Lr9o. vcl-LL.L.

utser Tingsryds kommun tilt förvaltare

Syftet med reservatet är att bevara åsformationen,
bevara och utveckla mångformigheten av naturmiljöer
och ett rikt växt- och djurliv samt främia möjlighe-
terna till rekreat.ion och studier av olika naturty-
per inom ett område av väsentlig betydelse för all-
mänhetens friluftsliv. Naturvärdena i området är
knutna till åsformationen, Välhävdade ängs- och be-
*-acrn;rlrar rn:riar .yrova löVtf äd OCh död Ved SamtLC>IttcrI J\Er 7 ILtCI-\-rEr 7 Y r

till de olika skoqsmili oerna.

Reservatet skall under stort hänsynstagande till
flora och fauna, vara tittgängligt för vetenskaplig
forskninq.

Postadress

351 86 VÄXlÖ
Gatuadress Telefon

Kungsgatan 8 0470-860 00

Telefax

0470-86220

E-post

lansstyrelsen@g. lst. se

Hemsida

www.g.lst.se
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BESLUT

Datum Ärendenummer

2006-05-02 s11-6697-05

Länsstyrelsen upphäver beslutet den B september
I91 0, med diarienummer IIIR11-15-69 samt. Länsstyrel-
sens beslut 4 oktober 1985, diarienummer 11-131-
1501-84 och 11.12II-1365-85 såvitt avser syftet med
reservatet r Teservatsföreskrifter, skötselplan och
naturvårdsförvaltare. Det innebär att beslutet den B

oarrf arnJ-rar I91 0 f Ortf arande gäller Såvitt aVSer f ör-DUl.JLSITIIJEI

kf;ringen av Korrö som naturreservat.

RE SERVAT S FÖRE SKRI FTER

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 S miljöbalken
om inskränkningar i rätten att använda mark- och
vattenområden i naturreservatet

Utöver forbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det förbi udet att :

1 . bedriva täkt av berg, sten, grus / sand, lera,
j ord, torv eller annan j ordart;

2 . borra, spränga, schakta , qräva, dika , Lippa, el-
Ier utfylla;

Anmärkninq:
- Fötn,raet skall ej utgöra hinder för

akuta reparationer av kommunala led-
ningar, vilket snarast möl Iigt skall
anmälas till Länsstyrelsen.

- Förbudet skall ej utgöra hinder för
erforderligt underhåll av vägar och
parkeringar.

- Underhåll av Svartabäcks invallnings-
foretag får ske, eflligt villkoren i
Länsstyrelsens beslut , I91 6-02-10, om

undantag från reservatsföreskrifterna
( se bilaga 3 ) .

- Underhåll av befintligt dike från
Bastanäs Södergård 2:35, genom reser-
vatets norra del, fär ske efter samråd
med förvalt aren .

3. anordna upplag annat än for tillfärligt j ord-
bruksbehov eller reservatsskötsel;

Anmärkning:
- ytor där hävdgynnad vegetation kan

skadas får inte tas i anspråk.
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Datum Ärendenummer

2006-05-02 511,-6697-05

4. uppföra helt ny eller ändra befintliq byggnad el -
ler annan anläggning;

5. anlägga Iuft- eller markledning;

6 . använda kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel,
kal k e I le r and ra kemi s ka preparat , På annan mark
än åkermark inom vitken åkerbruk bedrivs;

1 . tillskottsutf odra betesd-t ur som vistas inom re-
servatet;

B. stödutfordra vilt.

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 S miljöbalken
om skyldighet att tåla visst intrång

Ilrr rvÅnr ra OCh innehavare aV SärSkild rätt till mar-I'Ld. If\OVCLLg

ken förpliktas tåla att följ ande anordningar iord-
n.i no.sfälls ^^r.- å+^^-der vidtaS:Yve (rL-II o.t-Vctl-

1. utmärkning av reservatsgräns, iordningställande
av anordningar för allmänheten i form av parker-
i nrrcrrl rl- q qJ_ rÄrzql- irr:r- r^q]_ nl ats samt lll..lr.rqäif -I119 >}Jrc[ LJ / J Ur \J v .-) L-Itjcr.l 7 I o-J uIJrctr L-J JsrLLu s-y-yus u e

ning av informationsskYltar;

2. tillfälliga virkesupptag i samband med skötselåt-
^--r]nr.\rctr\-lEr I

3 åtoä rder f ör vetenskaplig undersökning som i f ör-J. s"Y

väg godkänts av Länsstyrelsen.

C. Föreskrifter med stöd av 7 kaP. 30 S miljöbalken
om rätten att färdas och vistas inom reservatet och
om ordningen i övrigt inom området (gäller för all-
mänheten)

Utöver förbud och föreskrifter i annan lagstiftning
är det f orb-t udet att :

1. förstöra eller skada fast naturföremål eller yt-
bifdning, exempelvis genom att gräva, borral
måla, mej sla eller på annat sätt skada berghäl-
lar, block eller dYlikt;
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2006-05-02 517-6697-05

2. framföra eller parkera motordrivet fordon eller
släpvagn annat än på härför avsedda vägar eller
iordningstäI f d parkeringsplats,'

Anmärkninq:
- tiffiaflig parkering (del av skötseI-

område 1a) får användas under Korrö-
festivalen om det är förenligt med
skyddsföreskrifterna for grundvatten-
täkten i området.

3. utan förvaltarens tillstånd tälta eller uppstäIla
husvagn;

4 . utan förvaltarens tillstånd bedriva tävlings-,
övnings-, Iägerverksamhet eller dyfikt;

5. anbringa tavla, skylt, ptakat I affisch eller lik-
nande anordning;

Anmärkninq:
- trllfältig skyltning får ske vid an-

ordning av tillfälfig inrättad övning
eller tipspromenad, efter samråd med
förvaltaren.

6 cöre rnp eld,/ utom med medhavd ved på den av för-v. Yv!u *-y

valtaren iordningställda eldplatsen strax söder
om logen;

1 . plocka eller gräva upp ris , örter, svampar/ mos-
sor eller lavar annat än bär eller matsvamp för
hu sbehov ;

Anmärkninq:
- und-nt-g f rån f orbudet f år s ke i un-

dervisningssammanhang på platsen, då
endast enstaka vanliga kärlväxter får
insamlas.

B. fäIla eller på annat sätt skada levande eller
doda träd eller buskar;

9. fånga eller samla in insekter, snäckor, fräskar
eller andra rYqgradslösa djur;

lO.medföra ej kopplad hund eller annat losgående
husd-t ur;
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Enligt 1 kap 2Ba S mill öbalken
att bedriva verksamheter eller
ett betydande sätt kan Påverka
20Oo-omiåae.

ADMINISTRATIVA DATA

11.stora djurtivet exempelvis genom närgånget upp-
trädande vid boplats eller liknande.

Från föreskrifterna C: J , B, 9 och 11 undantas åt-
närÄar tÄr -rn*-^n-l--^l i ry rrnriarqÄlrni nr^r qöm i föffZäCf
9dL Llc:I IUI Vc: LcirIJrrd-Prr9 LIII\,LEI r\J-r\IIIIlY \)\-./Itt M! v qY

godkänts av Länsstyrelsen.

Föreskrifterna under A, B och C utgör inte hinder
for förvaltaren att utföra de åtgärder som behövs
för att tiflgodose ändamålet med reservatet enligt
fastställd skotselplan, bifaga 2 .

Foreskrifterna under C träder i kraft den dag som

framgår av kungörandet i länets författningssamling
och i ortstidning. Föreskrifterna gätler även om de
överklasas.

Utöver ovan angivna föreskrifter gätler annan lag-
c+- i€r_ninrr bl.a. mifjöbalken, jaktlagstiftning, Ler-D Lr r t,r.rrrrv
ränokörn i n.'q I rrron nr-h kUltUrminneslagen.r carlY J\v! ar!rrY u !uY vrr
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BESLUT

Datum

2006-05-02
Ärendenummer

511,-6697-05

krävs titlstånd för
rzir-lfa åto;rdor qöm nåvI\luc-f, uuYq!vv! uvrLL r

milj ön i ett Natura

Namn:

Kommun:

Fr)rq^mIrncl:! v! u

T r*n.!d9s.

Gränser:

Total areal:

r d5 Lr9rru L 7

markägarkategori

Förvaltare:

Naturreservatet KorrÖ

f'l'r n/-fQr\7r-l!rrrYJ!JV

T.'i nnorrrrl!!rrarv ! J u

Söder om sj ön Viren vid RonnebY-
å^^ ...F I nnn
o.IID tlLr\JIJIJ.

Enligt karta, Bilaga 1

38 ,2 ha varav 35, 6 ha land
och 2,6 ha vatten

Linneryds-Korrö 7 z1 ,
kommun

T.i n.r q, rrzr-ls kommun!!rrYJ!JVv
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Ekonomisk karta:

Ton.crråf i cft karta:r vI/vY - *

Irl r I r r r^ö ^/'Y v'a f i S kr\crLL.rr\js\-/Yr

region:

Riksintessen nr:

Natura 2000,

område s kod :

areal:

/\rrrrårlaql- rrrr'vIrL!suvJvfl,.

nr1- rrrl- \/nq.knri'Ilc. L- L-rr u,y _y.J r\uu .

BESLUT

Datum

2006-05-02

4 F5c 0 4552

4F LESSEBO NV

Arendenummer

571-6697-05

Sydöstra Smålands skogs- och sj ö-
rika stättområden

NRO07 04 0 Korrö-Ronnebyån
( natu rvå rd )

K 63:. 4 Korrö ( kulturminnesvård)

SEO 32001 2 Korrö

38 ,2 ha

aia\t Iuv!

621 0-to rra-friska fåqfands-
qräsmarker (2 ,I ha )

6410-fuktängar med bfåtåtel eller
starr (5,0 ha)
6510-slåtterängar i fåqlandet
(4,6 ha)
9060-barrskogar på eller i an-
c.l rr+_ n'i nn r- ill f UIlStenSåSaf>I L,r LrlrrI9 L

(2,0 ha)
907 0-trädklädda betesmarker av
fennoskandisk typ (5,4 ha)
91E0-alluviala lövskoqar ' som
tidvis är oversvämmade (0'5 ha)
/rennorferat under 2005)\!s_y-yv! uv!

BESKRIVNING AV OMRADET

Inom Korröområd,et finns en mäktig isälvsavlagring i
form av en vätbildad getryggås med åsgropar och ås-
sänkor samt framträdande dödisgropar. Äsen är i hog
rrrrrl nrÄrrl nr-h rr.l-rrÄr.,!ss \-,\-rr L.r.-y\Jr ett geovetenSkapligt VäfdefUllt
referensobj ekt för större get ryggsåsar bifdade över
högsta kustlinjen i södra Sverige-

Korrö är ett område med. gamla anor/ sannolikt tilt-
baks till medeltiden. Under århundraden har Korrö-
områd,et vidgats till en framstående hantverksby be-
roend.e på dess läge vid Ronnebyåns utlopp f rån s j ön
viren. Inom området finns historiska lämningar frän



.2fl\\N\JUUU. ..

EEI LANSSTYRELSEN
Q I K R O N O B E R G S L Ä N

7 (74)

BESLUT

Datum

2006-05-02
Ärendenummer

511,-6697-05

ol i ka enoker som ger indikationer på hur marken kanv!rr\g

ha nvtti ats i forna tider.

Inom området finns odlingsmarker som sköts med slåt-
ter och bete på traditioneltt vis. Under århundraden
har dessa väthävdade marker, skapat förutsättningar
för idag sällsynta arter i odtingslandskapet. Slåt-
termarkerna är tämligen omfattande/ med torra slåt-
terängar till fuktiga slåttermader. I fältskiktet
finns bl. a. backsippa , blåsippa , gullviva, jungfru-
tin, Natt och dag, solvända, slåtterfibbla och svin-
rot. Reservatet innehåller värdefulla naturtyper som

har stort bevarandevärde. Hålträd och hamlade lindar
med höga naturvärden förekommer. Mindre hackspett
or-h l^rå I oet .i no ha r nå träf f ats .\-/\/II vAL Yv u!rrY rru!

För mer detalj erad beskrivning av natur- och kultur-
mifj ö samt friluftsliv, se vidare i skötselplanen '
bifaga 2.

REDOGÖRELSE TÖN ÄNENNNT

Den B september I91 0 bifdades naturreservatet Korrö.
Grund for beslut, TOservatsföreskrifter, skötselplan
och naturvårdsförvaltare fastställdes. I oktober
1985, ändrades beslutet med en modifierj-ng av före-
skrifterna och syfte samt revidering av skötselpla-
11C11.

I samband. med revideringen av den nu tj ugo år gamla
skötselplanen har även frågan om ändring av beslutet
qenom modifiering av föreskrifterna och syfte
väckts.

Und.er hösten 2005 har Lantmäteriet gjort en inmät-
ning av reservatsområdet. Arealen för reservatsområ-
det har f astst.ällts titl 38 ,2 ha.

Ett förslag tilt beslut och skötselplan har remitte-
rats till berörd.a myndigheter och olika föreningar
m. fl. Markägare och övriga sakägare har förelagts
att komma in med eventuella erinringar -

Erinringar som framförs av Tingsryds kommun gäller
framföralIt förslaget titl foreskrifter samt syn-
punkter angående skötsefplanens målsättningar och
å+_ ^ärrtar F.ri nri noarna behandlar bl. a. schaktnings-Ct U\',{CtILf('I . !I IIMrrYs!
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or-h rrl-frz'l 'l ^-^^å.Faä-^Fr_ ilnclåntåcr"i före.qkrifter för\J\-II L,l LryIIllCl-ULa)ALyCtI\JEI 7 L.tII\-IO-IlLO.Y -L l-\JIEJ

vattentäktr änläggning av bryggor, dikesunderhåll
|ä'r +-^.i ^^ ^ch stormfätld skog samt besked om Tings-L-ctr Ulrrri9 \-/

rvd.s kommrrnS Vattentäkts nvrlror ^1-+^--^^ }-rrttnnql äoen.r J\.,|-J J\\-/rrLrrrLrIlJ VCI t- LEII Lcrr\L-J rrJ-yr\JJ gJ\LgICtL,tg I-rI L,IITTIJIO.VC

'r i nrrq rrzri q kOmmun Ställer kravet att ingen bilparker-f!rrYv!Juu

ing får ske inom en radie av 30 meter från gällande
brunnslägen för att skydda grundvattentäkten mot
möj I iga föroreningar . Vidare framförs det synpunkter

å^^^^ ,.fökn.i nr-r å\/ -'^^-r^^ ^rå+farä^^ och betes-dil9ctCIILtC Ll t-\JJ\IIrr19 o.v dl-edIUlI DIcL L t-gIcrrIV

mark samt dess arbetskrävande åtgärder. Utover detta
hrr ''l-i n.rerrzrlq lznmmrrn r.z]_ 1- arl 'i (rAra nårrr: rlof :-l i s\/n-rrq! t!rrYJ!JsJ r\vlLrrrr9rl _y 9-v!!!Yu!v rlsY!s suusLJaJtL

pun kte r .

Vägverket och Virens fiskevårdsområdesförening har
ingen erinran mot förslaget.

Naturvårdsverket avstår
det.

f rån :1- i- \/++r- ^-i ^ -i "j LLrA S rg r aren-

Fiskeriverket och Sveriges Geologiska Undersökningar
IiIIqJ_rzrkor förql:cref - med nåcrnn enklarc ä^r--i ^^v v_1 + J!v! !v! urs..7v urf rLrus rrqg\-/II gIIJ\ral€ d,IlU-I IiI9 I

^1.r, | ^^'l ^'l -sKotserpranen.

Skogsstyrelsen konstaterar att försIag till beslut
och skötselplan är väI genomtänkta, väl formuferade
och att föreslagna åtgarder är bra. Skogsstyrelsen
anser att minskningen av andelen gran och en upp-
rustning av informationen i reservatet är mycket. an-
gelägen. Skogsstyrelsen har också synpunkter angåen-
de föreskrifterna och vilka undantag som bor lämnas.
Vidare framfors detalj synpunkter angående skötsel-
nl anen.s må r ^-r-+^-i ^^-- ^^1.- å+^1fdef .Irr (.,|-r r\-rrr rLLcr I > ct L LI. III tV O.f \J\-1I d VYA

Smålands museum tillstyrker förslaget och anser att
dispositionen är bra strukturerad så att användbar-
heten underlättas. Förslaget avser att hå1la ängs-,
betes- och odlingsmarker öppna, vilket anses posi-
tivt för kulturmilj ön. Smålands museum påpekar att i
skötselområde 2f, där en ö vid namn "Bredenbergs ö"
som anlades under mitten av 1800-talet bör särredo-
visas. Smålands museum påpekar också att antalet
dödisgropar inom reservatet är fyra. Vidare anser
Smålands museum att tidsschema bor mjukas upp med
f enke nå srrå ri ohef erna att hitta arbetskraf t till\,qIIJ\V yq 9 v q- 

-Yrrv 
uv!

att utföra föreslasna åtqärder.
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511-6697-05
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Korröstiftelsen anser att skötsefplanen har en bra
strukturerad disposition, vilket underlättar använd-
barheten och att planen avser att hålla änqs-, be-
tes- och odtingsmarker oppna/ vilket stiftelsen an-
ser positivt för kulturmifj ön. Däremot anser stif-
telsen att skötsefåtgärderna medför allt för stora
åtaganden för stiftelsens tilldelade ekonomiska re-
surser. Vidare påpekar stiftelsen att det är oerhört
svårt att få fram någon som kan åta sig räfsning och
slåtter. Ko rröstiftelsen menar att de inte kan stäl-
.l : ur.lyr i deellt i större grad än de gör idag men ärLs q-y-y ! vv

bered.da till att verka för att antagen skötselplan
genomförs om rimliga resurser samt en rimlig tids-
n'l :n f ör åtr-r: rderna ställs till f örf ogande . Korrös-yrgrl !v! s uYu!vv

tiftelsen framför i sitt yttrande att "Bredenbergs
ö" ska särredovisas som ett eget skÖtselområde bero-
ende på att ön som anlades, under 1800-talets mitt,
qenom att en kanal grävdes och strandkanten stensat-
tes kräver särskild skötsel.

Naturskyddsföreningen i Kronoberg har lämnat fötj an-
cle s\,/nnunkter. Slåtterperioden skall ske mellan 1sv vlrrrsrrr)

augusti och 15 september. Tidiq sIåtter reducerar
florans möjligheter att fröa av sig och missgynnar
dä rmecl snri dn i ncrFn å\/ äncrqf I oran. Dessutom har bred-\,taIItt(;\-r JIJr r\-ltl!rlYUrr q v qrrYUr!v!

brämad bastardsvärmare ffygtid under hela juli må-
nad. Den tillfälliga "parkeringsytan" kan däremot
stås tidigare, runt den 15 j ufi och därefter . Vidare
anser man att föryngring av hassel enligt förslaget
är direkt skadligt for den biologiska mångfalden.
Naturskyddsföreningen påpekar att det är direkt fel-
aktigt att i naturreservat röja stenmurar och rösen
rena från träd och buskar. De menar att naturreser-
vat är avsedda för att skydda växLer och djur. Vida-
T^ .n cör rrlaturskyd.dSf oreningen i KrOnoberg att detIU cl.IIDgI I\

är bra att spara solexponerad död ved, och att det
är bra att bränna av ängar och betesmarker under ti-
diq vår för att håIIa tillbaka mossa och kvarstående
förna. Brandskadare träd, och buskar ska stå kvar om

de skadas av bränningen, äoser de-

Kronobergs ornitologiska fÖrenlng har inget att er-
att det är Posi-

tivt att äIdre n."lut ses över och korrigeras med

hänsvn till nuvarande förhållanden.
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Tobias Ivarsson tillstyrker förslaget och vill- med-
d.ela att skötsefplanen är bra utifrån de naturvärden
man kan tänka sig i området. Speciellt positivt är
det att mängden död ved beaktas, då specieltt solbe-
.l rzst clöcl rred är ett mycket viktigt substrat i en!JUe\+vu

blomrik milj ö. Vidare anser Tobias lvarsson att det
f r:mr-rår mecl stor trzcl I i nl.ra1_ :l-+_ krrnskenen Om Olikarrlvv uuv! '1,-,fII9IIgL- 

(1 L-t- -r\L.tIIl)I\aIJsI

arters förekomst i området är bristfäflig. Han menar
att kunskapen om vilka intressanta och rödlistade
arter som finns i området är mycket viktigt, då
skötseln borde vara anpassad för att gynna och för-
stärka den biologiska mångfalden som finns. Han an-
ser också att skötselområde 2a, den före detta
å kern - he.l Ire skulle vara slåtteräng än f öreslagetg J\v ! r r t

hol-eqme rk - beroende på att skötselområdet skullevv uvurllq! r!t

kunna bli en betydelsefull lokal för bl. a. vildbin'
fjärilar och ängssvampar.

MOT IVERING

Området Korrö förklarades den B september I91 0 som

naturreservat med stöd av 1 S naturvårdslagen. Genom

2 S Lag (1998 : B 1 1 ) om införandet av milj öbalken upp-
hävdes naturvårdslagen. Enligt övergångsbestämmel-
c^rn: ^är lsa dock Samma områdesskydd Som tidigare>Errro.9orl

och de nya bestämmelserna i milj öbalken skall till-
lämpas för denna typ av äldre naturreservat fr.o.m.
mil-r öbalkens inf örande den 1 i anuari l.999 .

E-nlirr1- 7 kan 5 € 3 qrrznlza+- rnil jöhalken fär T,änS.SfV--cJIIIr9L i J\cry J J J JLy\-J\gL ll.l. IJ-)\JIJQI^sII IctMIIruul

relsen om d.et Senare visar sig finnas nya skäl eller
behövs ytterligare inskränkningar för att uppnå syf-
tet med skyddet, meddelas beslut om detta-

Länsstyrelsen har tagit ställning till erinringar
och synpunkter som inkommit. Dessa har medfort vissa
änd,ringar i beslut och skötselplan, så långt det va-
rit förenligt med reservatet syfte. Länsstyrelsen
anser att vissa synpunkter inte kan tillgodoses vid
bevarandeL av så höga naturvärden som det finns i
naturreservatet.

Länsstyrelsen anser att schaktnings- och utfytlnads-
åtqärd.er i anslutning till f öreslagen tältptats,
.,oit om hantverksbyn, inte är f örenligt med reserva-
tets syf te och d"är till intilliggande intressen. Be-
träffand.e d.en tillfälliga tältplatsen som Tingsryds
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Datum

2006-05-02
Arendenummer

517-6697-05

norr om hant-
får anordnas

från förvalta-

kommun framför, på den tidigare åkern
verksbyn, anser Länsstyrelsen att den
vid Korrö festivalen efter tillstånd
ren - en I .i of f öreskrif t C.3.! vrr f vt

Länsstyrelsen anser inte det är forenligt med reser-
vatets syfte samt med områdets Natura 2000-status
att Tingsryds kommun undantas från föreskrifterna
-'.i Ä :n I ä .yrx1nÄa1_ a 1 I a1 Vid Undefhåtl aV Vattentäktenv ILt cl,IIId99d-rlULs L- srrs

samt för anläggning av nya bryggor. Länsstyrelsen
vill framhålla innebörden av en reglerad titlstånd-
plikt med dispensansökan som lägsta krav, för att
områdets naturvärden ei skall påverkas mer än nöd-
vändigt.

Länsstyrelsen bedömer att faran för insektssvärm-
ningar vid de stormfätlda träden inom skötselområde
4b är begränsade samt att risken för att det skulle
ske en insektssvärmning som skulte kunna påverka in-
f -j I I Inrt:ndp qkOCrfaSt-i CrhetOr ne^-+-i -'+ är a\/n11 ar-l i.JentlIff99dIIU.- vJ!v-,-*ve!',rrvuv! rrv!lctL-IVL-t aI DyIIIIcrrru

liten. De stormfältda träden i skötselområde 4b är
omgärdade av stående skog. Denna skog kan fungera
som skydd mot eventuella insektssvärmningar qenom
att beskugga vindfäIlen och fånga upp insekter.
Länsstyrelsen anser att det är förenligt med reser-
vatets syfte att lämna vindfällen kvar, för bevaran-
det av hotade arter knutna titl en hög andel död
ved. Vidare anser Länsstyrelsen att det är betydel-
sefullt för besökande till området att bfi påmind om

stormen 2005 och dess konsekvenser ur ett natur-
vå rdspe r spe kt iv .

Länsstyrelsen anser att det är befogat att revidera
den tiltfäf1igt sanktionerade parkeringsytan i skot-
selområde Ia, beroende på områdets nyprojekterade
hrrrnnsläoen Tinclsrrzds kommun ställer kravet om attIJI- L.aIIlI!r!qYvrI. L LLLYTL J

o t-,,ÄÄ r /-rr.'',ndvattentäkten mOt eventUella f örOreningar>I\ylj.ula YrLrlI\.,i'Vc].L-\-ErrLqr\uvar rttvu v vv

med en radie av 30 meter som säkerhetsavstånd vid
l^ri 'l nerkeri n..-, rri I kef T änsstvrelsen tillmÖtesgår.L,, IIIJGIJ\srJrr:Jf vLrr\vu j--

Länsstyrelsen har revid,erat tidsangivelserna för de
olika skötselåtgärderna och har därvid till stora
delar tillmötesgått inkomna synpunkter. Däremot har
Länsstyrelsen inte reducerat arealen slåtterängar
eller betesmarker beroende på områdets höga natur-
värden. Länsstyrelsen ser positivt på att ägarna
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ä- -i]_-i-.ar posrLrva
Äal:ruulur.

till f astigheten Bastanäs Södergård 2'- 35
till en sambetning med reservatets norra

T,änqqfrzpp'l cnn .tÄr l-.ojömn.i ncren att tiden fOf SIåttef-lrctllJ J L-y r ETDgII VUr J-,/g\-l\rrttrl-LrrYsrr

start inte behöver flyttas fram tiII den 1 augusti.
Sfåttern sker idag vid den tiden på året utan re-
r-r'l eri no å\/ d,etta. Föreslagen tid , Lidigast den 15
Y -v! !rrY

j uli, är anpassad efter att först sIå områden med

anspråk för Korrö festivalen och därefter fortsätta
med att slå återstående områden. Slåttertiderna är
till stora d.el-ar anpassade för att gynna den sen-
blommande vegetationens frÖsättning och pollensam-
lande insektsfaunas utveCklande under den Senare de-
len av sommaren.

Länsstyrelsen anser att det är betydelsefullt att
roj a vid, kulturlämningar såsom stenmurar. Vid od-
lingsrösen får dock en viss föryngringsvegetation av
lind. och ask samt bärande träd och buskar finnas.

Korrö ingår som en del i ett större område kring
Rollsmoåsen/Ronnebyån som är av riksintresse för na-
turvården (objektnummer NRO070 40) , enligt Natur-
vårdsverkets beslut 19BB-09-I9 och 2000-02-01. Kor-
röområdet är även av riksintresse för kulturmifj ö-
vården (K 63:4) . Områden av riksintresse för natur-
och kutturmilj ovård skall enligt hushållningsbestäm-
melserna i 3 kap 6 S mitjobalken skyddas mot åtgär-
der som kan påtagtigt skada natur- eller kulturmil-
j ön . Naturreservatet Korrö ingår också i EU: s nät-
verk av värdefulla naturområden, Natura 2000.

Korröområdet har i länets naturvårdsprogram erhållit
klass I (särskilt stora naturvärden) i en tregradig
skala, där klass 1 är det högsta värdet . Reservatet
ligger inom en mycket välbildad del av Rollsmoåsen.

Länsstyrelsen anser/ vid en intresseprovning enligt
1 kap 25 S milj öbalken, att ändringarna i reservats-
foreskrifternas utformning innebär en rimlig balans
mellan de värden som skall skyddas och det intrång
detta innebär för enskitds rätt att använda mark och
vatten. Änd,ringarna i reservatsbeslutet är f örenlig
med milj öbalkens mål i 1 kap. 15 och bestämmelserna
om hushåflning med mark och vatten i 3 och 4 kapit-
len milj öbalken samt med översiktsplanen ( antagen
1991-02-28) för Tingsryds kommun.
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FÖRORDNANDE OM KUNGORELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 S delgiv-
n i ncrq I :cren (L91 0: 428) j ämf ört med 21 S f örordningenIIIf rYJ 

- 
sY vrr

(1998 : 1 252 ) om områdes s kydd enl igt mi I j öbal ken m. m.

att delgivning av detta beslut skall ske genom kun-
oörel se - Krrnoörel sen skall inom 10 dagar införas i
YV!VIJV. r\qrfYv!v

tid.ningen SmåIandsposten samt på Länsstyrelsens hem-
sida. Delgivningen skall anses ha skett på tionde
Ärann a€fa- Ärann €AT detta beslut, förutsatt attLrd9cIl cr Lsr \./o.Ysrr r\r

kungörelsen inom den tid.en inforts i tidningen Små-
I andspo s ten .

Beslutet håtls tillgängfigt på Länsstyrelsen, Kungs-
gatan öt vaxlo.

HUR MAN ÖVENXIAGAR

Detta beslut kan överklagas genom skrivelse till re-
r'ori noen örzerkl acråndet skalI dock skickas in till
Y\--rIIYvrr. vvv sYsrr

T,äns.sfrzrelsen i Kronobergs län, 351 B6 VÄX;Ö. Läns-lqrrvuuy!v!

styrefåen måste ha fått överklagandet senast den 2

juni 2006, annars kan inte regeringen pröva överkla-
gandet.

Överklagandet bör innehålla följ ande:

hänvisning titl detta beslut, dnr 511 -6697-05
vad som skall ändras
namnteckning, namnförtydtigande och adressupp-
^.i €f ^ -\.,,|IIL-gI

eventuella handlingar som stöder överklagandet

73 (14)
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UPPLYSNINGAR

Beslut i ärenclet har fattats av Landshövdinqen Lars-
Ätce Lagrell.

I den slutliga handläggnrngen av ärendet, i vilket
Jonas Wäglind varit föredragande har även 1änsråd
Claes Sj öblom, riIl ovårdsdirektör Carl-Philip
Jönsson, funktionsansvarig för naturvård trlisabet
Ardö, chefslurist Lena Stjernqvist, länsantikvarie
Margit Forsström, 1änsarkitekt Lars ilederström samt
l-antbruks kon sul ent Robert Simonsson deltaqit .

Mot besl-utet har länsarkitekt Lars Hederström 1ämnat
avvi kande meni,ng, bi- laga 1 .

Lars-Äke Lagre I l

Ac>>Wrl(.i
s Wäglind/

Delgivningssät!
Beslutet skall kungöras i 1änets författningssamlrng
samt i Smålanclsposten.

Bilagor
1. Beslutskarta
2. SköLselplarr irrkluslve karta
3. Vrl l kor f ör Svartab.icks Inval l ningsf Öretag
4. Säncilist;r
5. Mi1 ; oba I ker-rs regler crn naturreservat
6. Hur man cverklagar
1 . Avv r ka ncie men l ng

14 (14)
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Datum
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Arendenummer

577-6697-05



E r.., ^ *.-, r.r, ä r-
[D,dlö ltdl [4D c eS\o Un

o

Anendenummer 5'X X -6697-05
BTLAGA 1 2006-05-02

tseslr"rtskarta fon

natL.rrreseruatet Konnö
I

-: 

lo*

n I Reservatsgräns i.ffieHJ 
Y

skala: 1:7500 ('tr cm = 75 m]

0 100 2AA 300 440 F''4eter

Stenvårmsholm

Å

, d{D-E co

", ffil LAI\{SSTYRELSEhJ
ry I x ft c Ir{ o E E n c s l" Ä r"-

i{.

'{in
--;-!i..

t-- rd

-- -(
\
\

$
^lVElAt

*

crr0


