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Datum Äretr.letrutntner

2006-05-02 511-6697-05

BE SKRIVN INGS DEL

Naturreservat Korro ligger alldeles söder om sj on
Viren vid Ronnebyåns västra strand. Väg I22, ffi€llan
Linneryd och Rävemåla, delar reservatet i en nordlig
och en sydlig del-.

Naturreservat är ett 38,2 ha stort område som består
av ängs- och betesmark, skogsmark samt vattenområ-
den. Reservatet ar beläget utmed Ronnebyån och där
finns mader som slås och betas. Utmed Ronnebyån föl-
jer en mycket välbevarad del av Rolsmoåsen, söder ut
mot Svartabäck. I direkt anslutning till naturreser-
rzr I a.r- I i rvrrgl en hantverkSby med gamla anor .vaLsL rrYY

Området är av riksintresse för både natur- och kul-
turmifj övården.

1 SYFTET MED RtrSERVATET

Syftet med reservatet är att bevara åsformationen,
bevara och utveckla mångformigheten av naturmiljöer
och ett rikt växt- och djurliv samt främja mojlighe-
terna till rekreation och studier av olika naturty-
per inom ett områd,e av väsentlig betydelse för all-
mänhetens friluftsliv. Naturvärdena i området är
knutna till åsformationen, välhävdade ängs- och be-
I o qm: rke r - made r, grova lövträd och död ved samtUV UILLq ! J!V ! 

'till de ol-ika skogsmil j oerna.

Reservatet skall under stort hänsynstagande till
flora och fauna, vara titlgän91igt för vetenskapfig
forsknrng.

2 ADMINISTRATIVA DATA

Namn: Naturreservatet KorrÖ

.LO. 1I.

I{z-rrnmr r n '!\VILLITTqII.

h r\rq^m I r nar'IV!U

Krr.'nnherfis län!\! vr rvvv L Y r

Tingsryd

Linneryd

Läge: Söder om sj ön Viren
vid Ronnebyåns utlopP.
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SKÖTSELPLAN BILAGA 2

Dt-rtum Ären.lelrumrner

2006-05-02 571.-6697-05

Gränser : Fastighetsgräns ( röd) bi fogad
skötselplanekarta, BILAGA a .

38 ,2 ha

35,6 ha

2,6 ha

Ti nclsrrzcls kommunr rrlY

Del av Linneryds-Korrö I:l

Ti ncrqrrzels kommunrrrrYr!_/uv

Ekonomisk karta: 4F5c 04552

Tonoo raf i sk karta: 4F LESSEBO NV
'v_Y

Naturgeografisk region: Sydöstra SmåIands skogs- och
sl örika slättområden

Riksintresse nr: Kulturminnesvård, K 63:. 4 Korrö
Natu rvå rd,
NRO07040 Korrö-RonnebYån

Natura 2000: SE0 32001 2 Korrö ( områdeskod)

Tabell 1. Naturtvper Natura 2000 enligt 2005-års
riY1r1 rlr1_ari!q_y_y -,-'n9.

*prioriterad naturtYP

Tabell 2. Prioriterade bevarandevärden
Markslag Äng, bete smark, s kog4 \/g!tsn
Naturtyl> ql åtf eräno €,.L+- änrr trädklädd be-JI dLt-gro.rlY t LUr!LarrY t

Natura 2000
kod

Naturtyp Areal (ha)

621 0 *Torra -friska fåqlands-
rrrä am: rVar
Y - uurLLq

2,J

6 4L0 Frrkfänclår med blåtåtel ellerL q J!

-l -vv)LO, II

qn
Jfv

6 510 Slåtteränqar i fåqlandet 4,6
9060 Re rrekcleia r nå rrr I I stensåsarD()L ! J r\vY ur -Y*

2,0
9070 Trädklädda betesmarker av

fennoskandisk tYP
trA

9lE 0 *Al luviala lövs kogar, som
tidvis är översvämmade

O' 5
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Datum Ärendenummer

2006-05-02 517-6697-05

Tabell 3. NaturtVPer enliqt nuvarande förhållanden
och enliqt bevarandemåIen.

Xfassrficerinq av rödlistade arter sker i olika kategorrer:
Försvunnen (RE), Akut hotaC (CR), Starkt hotad (EN), Särbar
(VU) och Missgynnad (Nf). Missgynnad är rödlistans lägsta kate-
gori bland de rödlistade arterna.

tesmark, skog
Strukturer Asformation, översvämningar, od-

I i nryqröqon ^r^r'- I Ärrf f äel - hA1p1 --i^
t 9L UVCf I(']V Ll-c1 \-r7 II(-rrtlIa\'tc

träd, död ved.
Arter Allmän metallvingesvärmare

Backsippa
Bfåsippa
Bredbrämad bastardsvärmare

Friluftsliv \/:nrlri nrrc I orl qt i rr: rv crlrv! !rrYJrvvf J v rYs!

NaturtyP Areal enligt
nuvarande för-
hållanden (ha)

Areal enligt be-
varandemå1en
(ha)

Ake r 1r 0
Änq AA

f , v

qR
rfv

Betad fuktäng A1 6qvfJ

Betesmark öppen 2rJ 1r0
Trädklädd betesmark 3r 0

qn
Jfv

Barrblands kog )oz-f -)

Lövblandad barrskoq 10,5 6,6
Triviallövskog ?q

JfJ
)oL, J

Triviallövskog med
ädellövinslag

1r| --\
LfJ 0,6

T Ärralrml-\clrn!v v rualrlr-,'-g- nqvfJ
nqvrJ

D: rVar i nn! u! r!u L L'Ly I Vag 0,1 0,f
Vatten /h )6

SUMI{A 38 ,2 38 ,2

Produktiv s kogsmark )1 A 15,0
Skog, som får betas 0r 0 10,0

Tabell 4. Rödlistade arter, enl . 2005-års lista
Vetenskapligt
nann

Svenskt nEunn Rödlistans hot-
kategori

Dnn Ä rn^An^LJeIILTt uuu1luS
minor

Mindre hackspett NT

r? ..^Ly9d=rrd

lonicerae
Bredbrämad bastard-
s vä rma re

NT

Adscita
statices

AIlmän metallvinge-
svärmare

NT
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3 HISTORISK OCH NUVARANDE MARK_ OCH VATTEN_
ANVÄNDNING

Korro hantverksby anlades på 1560-talet och har suc-
cessivt byggts ut tilts den sista anläggningen av-
vecklades 1948. Den mest kända är Korrö kvarn som

har anor tillbaka till medeltiden. Under 1800-talet
hade Korrö sin storhetstid med allehanda hantverkare
nnl-r .',ånrv: klrzoonaclsrrerk r'n1nförr1eS. Flera aV deSSa\r\-II ltto.r iv o p y Y v r lc.\-,tr v s r r\ u-y-y ! v! v

återfinns idag inom naturreservatet Korrö, nämligen
en större loge samt tre källare. De centrala delarna
av naturreservatet Korrö är riksintresse för kultur-
minnesvården. Området tillhör länets mest kända kul-
turminnen.

Markanvändningshi s tori a

Nuvarande slåtterängar var förmodligen i gångna ti-
dor haf rzdl i r^rf mer omfånclsri ka nr.h rri ri I rzf I i ^- -"^ -'ad
sv! vve l*'-:J - vIL!urLYaL rr\s UUtI VILtIyf Lf Vct OII VC

som finns i området idag. Endast de centrala delarna
av historiens åkermark och slåtterängar finns kvar t
Korröområdet idag. Nuvarande skogsmarker har sanno-
likt betats mer eller mindre kontinuerligt I histo-
rien. Rullstensåsens högre partier inom reservatet
har under epoker i historien betats med bl.a. får
och notboskap. Förmodligen har även nuvarande barr-
h.l ancl.skooa r med inslag av e k, bok och asp betats .v!qrf,gur

Kommunal grundvattentäkt
I naturreservatets centrala delar har Tingsryds kom-
mun en vattentäkt sedan L91 6. Vattentäkten har ett
tillstånd att ta ut 220 m'/ d och försörj er bl. a. Rä-
vemåla och Älmeboda samhäIlen med dricksvatten. Yt-
terligare tillstånd fastställdes I986, då Tinqsryds
kommun fick tillstånd att bortleda 5 l/sek ytvatten
från Ronnebyån till en infiltrationsanläggning utan-
för reservatet, i syfte att förbättra vattenkvati-
ten. Under år 2005 har en nyprojektering för en ut-
ökad grundvattentäkt arbetats fram och Tingsryds
kommun utvärderar för tillfället provresultaten.

OMRÄDETS BEVARANDEVÄNNNN

4.I Natura 2000

Naturreservatet Korrö ingår i Natura 2000, EU: s nät-
verk av värdefulla naturområden, som ScI-område
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( site of common importance ) . Inom naturreservatet
finns naturtyper som listas i art- och habitatdirek-
I i rraf Rå.lets direktiv 92 / 43 /EEG. Rapporterade na-urvvutr\u\J

turtyper tilt Natura 2000, återfinns i tabell 1.
Genom att områd,et ingår i EU: s nätverk f örbinder
sig Sverige att vidta sådana åtgarder att området
får det skydd och den vård som behövs for att upp-
rätthålla områdets bevarandestatus .

En särskild bevarandepl-an finns upprättad for Natura
2000 områden, vilken innehåller bevarandesyfte och
l-rarz. r.nrtonr$] . Dessa svf ten och mål har inarbetats iIJ

^1,;, -t- a a I ^ I -sKOLSerprd.nen.

4 .2 Geovetenskapliga värden

Berggrunden inom naturreservatet Korrö består av
oj ämnkornig, grå till gråröd , fint medelkornig til I

medelkornig granit till granodiorit I områdets nord-
liga och sydvästliga delar. Reservatets centrala och
östliga delar består av oj ämnkornig, svart till
mÄrki_ c'rrÄ fint medelkornig tilt medelkornig gabbrorLLV!r\U Y-sl

( s . k. grönsten ) . Gabbron är rikare på bl . a. kalcr-
uil, magnesium och järn än graniten vilket ger upphov
till en mer basisk j ordmån. Denna j ordmån brukar ge
upphov till en art.rik f lora med kalkälskande växter.

Nalurreservatet Korrö ligger inom en isälvsavlag-
ring. I reservatets norra delar är åsen tydfig. Äsen
s l i ncrra r sig genom naturreservatets västliga delar
och har utvecklade avlaqringar i form av åsrY99ar,
r_nrr- ö oAr OCh åSSänkOr. I reservatets Centrala delarLCI!dDDUI

finns fyra välutvecklade dödisgropar' där den storre
numer är permanent vattenfyffd. Materialsammansätt-
ningen i åsen bedöms som grov, vilket ger ett tämli-
gen vattengenomsläppande j ordlager. Asavsnittet är i
hög grad orört och geovetenskapligt värdefullt som

referensobj ekt för större get ryggsåsar bifdade över
höqsta kustlinj en i södra Sverige -

4 .3 Biologiska värden

Naturreservatet Korrö utmärker sig genom sina slåt-
terängar, mader, betesmarker och s kogsbestånd. De

biologiska värdena som finns i naturreservatet är
främst knutna titl slåtterängar och betesmarker -
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De torra tilt friska slåtterängarna utgörs av löv-
trädsbeklädda slänter och fuktiga mader samt före
detta åkrar i en mångskiftande mosaik. Trädskiktet
består av ädellöv (atm, ask, €k, fågelbär, lind och
lonn) med inslag av asp, bj örk, oxel, rönn samt
vildapel och i buskskiktet finns €r, hagtorn, has-
car n\/y1^r1ros Samt någOn sIån. I Slåtterängarna på-D Cr I LLyIJ\-/Ii

träffas både äldre hamlade träd och nyhamlade träd'
främst av lind. Hålträd av äldre ek och lind/ med
höga naturvärden förekommer. Lavarter som gulpudrad
-n i r. r :rz /.al_icium absperSUml och Sotlav (Cyphel-iumDVrr\ro.v (\-

i-nquinans ) f inns . Ftoran i området är artrik med
b1åsippa, gullviva, jungfrulin, skallror, slåtter-
fibbla, slåttergubbe, svinrot, tj ärblomster och
ogontröst samt den blågula kovallen, Natt och Dag.
I området har de rödlistade arterna bredbrämad
bastardsvärmare (Zygaena Lonicerae) och allmän
metallvingesvärmare (Adscita staticesl påträffats.
På de fuktigare ståtterängarna står några solitära
sol hel rzsf a ekar och längs Ronnebyån f inns en bård av
JVLVv!yve\J

ä1, bj årk och sälg.

Betesmarkerna har sannolikt brukats tidigare genom
slåtter men har under det senare århundradet över-
qått till bete. Trädskiktet har liknade artsamman-
sättning som slåttermarken men andelen ä1, äsP,
bj örk och sälg tilltar i reservatets södra delar.
Floran innehåller hävdgynnade arter såsom backsippa'
l-rrnlz'l--i mi:n- hlor-krof - rl:rrr-rräq- rrälrär1_ SO]-Vända,Iro-\-f\LItltJO-tl I pv\-l-!r\-/U/ \-acf,rLYLaa f Yvrru! u/

vårbrodd, äker- och ängsvädd. Runt dödisgropen i re-
servatets södra del finns död lövved och här paträf-
fas rävtickan (Inonotus rheades) på grov död aspved.
Maderna i områdets sydöStra delar har under senare
år restaurerats med röjning och hävdas I dag genom
bete. I de oppna torra titl friska betesmarkerna
finns tidisare åkrar med odlinqsrösen.

I reservatets norra delar, på åsens mer välbildade
sträckning, finns en tidigare betad barrblandskog.
Beståndet innehåller unge fär häIften tall, några
strodda qranar samt en blandning av ädellöv, bj örf
och rönn. I reservatets centrala del finns en löv-
blandad barrskog med ett mindre granbestånd som

bfåste ner i stormen, vintern 2005. I områdets södra
del finns ytterligare en ätdre lövblandad barrskog
med omkultblåsta granar. I de äldre ihåliga 1övträ-
den finns mindre hackspett (Dendrocopos minor) och
1.-å I ^^r_ -i nn /\/a<na ,-rabfO)JJdIVg LrrlY I v \-rItu v! L
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4 .4 Vattenmilj oer

I sjön Virens uttopp i Ronnebyån, i norra delen av
r^cArrz:.t_a+_ - finns en lrrcrn rza1_fanmiliö qc.lm nrzffia.S aVICJg! Vo.LELT I-LtIIrJ \-lr rL-rYrl vqUUvIIIttIrJv uvrLL lJl -

r-raoÄlzr ra f ör rekreation OCh f iske . En brygga f ör ka-J.JUJ(rI:AIC l-

notister har anlagts. Vegetationen är tämligen art-
€r+- i-.i n I rn6q rrt I onnet men i Stf andkanten f innSIO.L Lr9 IO-rrYD L.ru-L\JIJIJS

svärd,sf if j a och besksöta. I området har f iskg j use
(Pandion hafiaetus,) och forsärla (Motacifl-a cinerea)
siktats. Artrikedomen av fisk i sj ön Viren har vi-
arf c --i ^ .'ara 1.elativt hög med abbOrre, braxen,>ct L> )r9 v

gers, gädda, mört, sarv, sik och sutare . Signalkrä f-
ta finns i Ronnebyåns vattensystem.

Nedströms Korrö hantverksby, gär reservatsgränsen I
Ronnebyåns centrala delar. Afåran är tämligen fri
från vegetation, men vid vissa partier i ån förekom-
mer mindre ruggar med bl . a. bladvass, sj ösäv/ sval-
ting, svärds I i f j a samt vit- och gul näckros .

4 .5 Kulturhistoriska värden

I Korrö naturreservat hittas kulturhistoriska in-
tressanta lämningar i form av odlingsrösen, fornåk-
rar med terrasskanter och åkerhak samt ett par på-
I rrr -i ^+ kprf l:crr-ta stenmurar.Lctg -L r9 L v o-\-r\E.L L rGY\-

F.n I 'i r-rf f orn I ämn i nclsror-r.i qJ- ra1_ f innS en mindre regi-LIIIlY U !V!llrulttrr!rrYU!vY'"

strerad fornlämning, eil väghållningssten vid norra
utfartsvägen från hantverksbyn.

4 .6 Turism och friluftsliv

4.6.r Tillgänglighet

Korrö naturreservat är beläget utefter
väg I22. Reservatet är skyltat från vä-
gen -

4.6.2 Friluftsliv och anläggningar

Vid reservatsentr6n i anslutning till
hantverksbyn finns en informationstavla
placerad och en loge samt en väl tillta-
gen parkering. Utanför logen finns bord
och bänkar för gästande samt söder därom
finns en iordningstälfd griIlpIats, även
d,enna med bord och stolar. Besökare har
möjligheter att vandra på områdets vand-
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rinqsled och markerade stigar. De går ge-
nom sIåtterängar, betesmark och skog. I
reservatets norra del går stigen över
åsens högsta parti och åskådliggör dess
mäktighet ner mot ån, och i de södra de-
'lr-nr €xli61 qtir^ron -r^^ ^r'i ^^"ande ROnne-Id-ltIct ILlIJcr DLJ9Erl L,tgrI --L-Lr19r

byån. Möj figheter till paddling i Ronne-
byån finns. Utvandrarleden går från re-
servatets södra delar till hantverksbyn.
Flera grindar och stängselovergångar
finns. Skyltar med beskrivningar om områ-
dets historia, växter och dj ur finns ut-
efter de markerade stigarna. Skolor an-
vänder reservatet i undervisningssvften.

Korröfestivalen anordnas under sommarens
senare hälft och många besökare kommer
till Korrö for att se och lyssna på olika
q11 o-l amä nu_y-

Känslighet för slitage och störningar

Reservatet som helhet är inte särs kilt
känsligt för störning el-Ier for måttligt
slitage som det rörliga friluftslivet ger
upphov ti ll . Områdets geologiska forma-
tioner och slåtterängar kräver en viss
försiktighet för storre slitage eller
störningar.

Tillfälliq parkering
Under Korröfestivalen som anordnas i j ufi
varj e är , används ett mindre markområde
tillfäfligt for parkering inom reserva-
tet. Markområdet ligger alldeles intift
riksväg I22 (se BILAGA at delar av sköt-
selområde Ia, svart markeritg)

4.1 Byggnader

Vid entr6n till Korrö naturreservat finns en större
loge till allmänhetens förfogande, vilken inrymmer
två toaletter samt bord och bänkar för omkring 50
personer. Logen får nyttjas av allmänheten och kan
rrtoöra skvdd vid dåligt väder. Logens toaletter äru uY v! s "'-_I

även anpassade för rörelsehindrade. Norr om logen
finns tre kutturminnesmärkta källarbyggnader.
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GENOMFÖNOA INVENTERINGAR OCH DOKUMENTATION

Berggrundskartan, Kdrlskrona, SGU, L99I.

Parra rar.Äanlan f ör NatUra 2000 , KOrrö, LänSStyrelSenIJ

i Kronoberqs län, 2005.

Grus inventeringen, Länsstyrel- sen i Kronobergs län,
1993.

Historia för framtiden, Kulturminnesvårdsprog.rammet
för Kronobergs län. Kronobergsboken 1 9B 1, Länssty-
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5 sKöT sE LoMnÅnsI{
Hela reservatet är indelat i B skötselområden
vissa fatl med tillhörande delområden), vilka
från den markanvändning eller skötsel som ska
föras, se skötselpfanekarta (BILAGA a ) .

Skötselområdena är:
1. Sf åtteräng
2. Öppen betesmark
3. Träd och buskbärande betesmark
4. Skog
5. Vattenområde
6. FriIuf tsliv
1 . Parkerrngar
R \/ä oom rå denv.vuYvrltrq

Generella må1 , rLktlinjer och åtqarder
Dessa mål , rlktlinj er och åtgarder gäIler inom alla
skötselområden om inqet annat står under de enskilda
s kötse Iområdena .

Sfåtterängarna skall årligen skötas genom tra-
ditionellt ängsbruk med vårräfsning, slåtter,
höbärgning och efterbete. Vårräfsning skall ske
innan vegetationsperioden påbörj ats, senast 1

maj. Slåttern skall ske med skärande /Utippande
redskap under perioden 15 juli 15 september-

Bete får ske mellan den 1 april till och med
den 15 november.

Minst 15 kontinuerligt hamlade träd skall fin-
nas inom reservatet, är 2010.

Restaureringshamling ell-er kontinuerlig hamling
skall ske senast när skottens diameter är maxi-
malt 15 cm eller minst vart 6:e år-

F'. F.ör\.rncrri no å\/ hassel sker med 5-10 års inter-L. rv!f/rrY!!rrY sv

vall. Vissa hasselbuskar utses att åldras.
F. Om grövre (> 20 cm vid brÖstho;d) lÖvträd pla-

neras att avverkas kan träden istället ringbar-
kas eller kapas till högstubbe om minst I,2 me-
ter. Skulle lövträdet i vilket fall avverkas
skall stammen flyttas till annan plats inom re-
servatet.
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G. Naturligt uppkommen stående och liggande död
lövved skall murkna på den plats veden växt men

om möj lighet inte finns kan stammen flyttas
till en likartad plats inom reservatet -

H. I kantzoner skapas bryn , 9ärna vända mot soder,
med en variation av taggiga, blommande eller
bärande buskar.

I . Stenmu rar skall vara tydligt synliga i reserva-
tet och vara fria från träd, buskar, sly och
röj ningsavfall . Vid odlingsrösen får däremot en
viss föryngringsvegetation av lind och ask samt
bärande träd och buskar finnas.

J. För att blottlägga ler- och sandytor samt mins-
ka förnaansamlingen kan bränning av marken ut-
föras. Bränning är lämpligt på tidigare åkrar
och på andra öppna solexponerade ytor-

K. Naturliga vattenfluktuationer skall bibehållas
för de grundvattenpåverkade markerna inom re-
se rvatet, .

Skötselområde 1: Slåtteräng 1a-d (5 
' 
8 ha)

Beskrivning:
Sfåtterängarna i Korrö är tämtigen välhävdade och
har en mosaik av slänter, fuktiga mader och före
detta åkrar. Slänterna har den mest hävdgynnade flo-
ran i slåtterängarna. På de före detta åkrarna ( la'
1c) finns endast en sparsam hävdgynnad flora. Tings-
rrzr^lq, k.-,mmp-- ^r,,nÄrr=ttentäkt lOkaliSeraS tilt Sköt-ry\.r) r\\Jril.l l. l.LrII> 9-L |-lIrL,LVO

selområde lc samt även till skötselområde 1a efter
sommaren 2006. Delar av skötselområde Ia, nyttjas
cAm y1a rvaring f ör gäStande vid Korröf eStivalen. De> \rrtt ycr r .r\s r

fuktigare maderna (1b) utefter Ronnebyån översvämmas
återkommande. Slåttern har t.o.m. uteblivit vissa
är, beroende på hög vattennivå. På slänterna mellan
Ronnebyån och dödisgropen inom skÖtselområde 1d
-F.i ^^- ^n ^åf :rrl i rrf 1..ä-'Ä^\/nn=ri f nf fänO.Sf lOfa OChIl-IIIIS eII PdLd9r-L9 L IIO.vu9yIrrlo\_r u\-./LIcaIIYr!r

solvarma sluttningar.

Bevarandemål :

1. Den totala arealen slåtteräng skall uppgå till
minst 5, B ha och av dessa skall minst 11 5 ha
vara fuktig slåtteräng, är 2008 -

2. Slåtterängarna skall vara väl avbetade , LiIl
minst 90 z, vid vegetationsperiodens slut.
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5

h

1.

Slåtterängarnas träd- och buskskikt skall ha
maximalt 25 Z krontäckning.
I trädskiktet skall främst ädellövträd, rönn,
oxel, sälg samt vildaPel finnas .

I buskskiktet eftersträvas blommande och bäran-
de bus kar såsom hagtorn / nyponrosor ' s lån och
hassel.
De rödtistade arterna allmän metallvingesvärma-
re (Adscita staticesl och bredbrämad bastard-
svärmare ( Zygaena fonicerae) skall finnas i
livskraftiga populationer .

En gles bård samt mindre grupperingar av äldre
ä1, bj örk, ek och sälg skall finnas utmed ån,
nnh f å mÄi I 'i ohef en att utveCkla vidSt räCkta\J\, I1 lo. ltt\J J -L-LYrrs L-urr cr

kronor.
Barrträd skall el förekomma t slåtterängarna.
And,elen stående och liggande död lovved bör
minst vara 2 m' /ha.

Skötselåtgärder:

. Årliqt traditionellt ängsbruk.
Skötselområde 1d västra och södra delarna kan
hävdas med slåtter alternativt årligt bete efter
den 15 julr.

. Kontinuerlig utglesning , röj ning och ringbark-
ning av träd- och buskskikt. Ris bortforslas.

. Om den tillfälliga parkeringen (del-ar av 1a)
nyttj as vid Korröfestivalen, skall den tydligt
markeras i terrängen och hela avgränsninqen
skall vara väl slaqen före användning, BILAGA a.

Re s taure ringsåtgärde r :

. Utglesning, (öjning och ringbarkning av skÖtseI-
område lb skall ske senast 2009 -

. Skötselområd,e 1d, norra/ centrala (dödisgropen)
och östra delar skall traditionellt ängsbruk
återinföras, senast 2008-

Skötselområde 2: ÖPPen betesmark

Beskrivning:

2a-f (13,5 ha)
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De torra till friska betesmarkerna är i huvudsak
öppna med inslag av lövträdsgrupper med äf, äsP,
bj örk, sälg, ädeIlöv och någon rönn samt enbuskar,
nyponrosor, vildapel och hässlen. Enstaka håIträd
och äldre hässlen förekommer. På de tidigare kulti-
rTArrÄn å L-arna f innS SparSamt med hävdgynnad f lOra.V tjI O-L-IC A.T\I

På sluttningen sydost om skötselområde 2a finns en
anry'' Årvn i n-Svärt f in tOrrängSf lOra med bl. a. baCkSrp-O. I1Il.l.O. I -l'!1IrIIV

rfå- l-lar:kf i--rn l.rnr-1..rar irrn.tf1Ulin OCh SO]_Vända. IPA t IJo-\--r: Lrl.LL ) aII t Da \-r:I L-r L 7 J t-{l'lY r

betesmarkens södra delar finns en större dödisgrop/
Ars let , (2b) , som under senare år varit. mer el ler
mindre vattenfyl ld. Vid dödrsgropen finns äldre lov-
träd, av äL, asp, b;örk och ek samt död lövved. Ett
medefåfders planterat tallbestånd (2c) med inslag av
diverse lövträd samt en flora som indikerar på tidi-
^- rA l.rn.t-^cmarker f innS i områdetS SydväStligaste de-q d_r g rrs Ls,>

i.t. Två större delområden med mader (2d) f inns .r-

söder samt ytterligare en betad mad (2e) längst i
norr. Den före detta åkern (2f) har en vegetation
som visar tydlig kvävepåverkan och vid åkerns norra
kant finns ett mindre område med Natt och Dag. Inom
skötselområde 2f finns en udde ut i Ronnebyån, vil-
ken omnämns som "Bredensbergs Ö" , anlagd vid mitten
av 180O-tatet. Ön har en stensatt strandkant ut mot
ån samt några för 1änge sedan ptanterade trädgårds-
-rä-rfnrvcl^Lgr.

Bevarandemå1:

10. Den totala arealen oppen betesmark skall uppgå
till minst 13, 5 ha och av dessa skall minst 6,0
ha vara mader, år 2009.
De öppna betesmarkerna skall vara väl avbetade,
till minst 90 Z, vid vegetationsperiodens slut.
De öppna betesmarkernas träd- och buskskikt
skall ha maximalt 25 Z krontäckning-

13.I trädskiktet skall främst ädellöv, äsP, ä1,
björk, oxel, rönn, sälg, tall samt vildapel
finnas.
I buskskiktet eftersträvas främst blommande och
bärande buskar såsom hagtorn, hassel/ nyponro-
sor och slån samt enar/ i syfte att skapa art-
rika bryn. Vid "Bredenbergs Ö" gynnas träd-
gårdsväxter.
Gran skall ei förekomma i Öppen betesmark.

r2

L4

15
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1 6. Backsippa skall finnas i minst en föryngrande
population.

lT.Andelen stående o?h liggande död lövved bÖr åt-
minstone vara 3 m'/ha.

18. Andelen död ved vid dödisgropen, Arslet, skall
bibehå1 las .

SkötseIåtgärder :

. Ärligt bete. "Bredenbergs ö" kan frånstängslas
och lämnas utan bete tilt formån för trädgårds-
växte rna .

. utglesning, Löjning och ringbarkning av träd-
och buskskikt. Estetiskt tilltalande träd spa-
ras . Ris bortforslas, mindre rishogar får 1ämnas
om det inte hindrar betet.

. Aktivt bevarad.e av taggiga buskar, hassel och
sälg på solvarma Platser.

. Före detta åkrar (2a,2f) fär brukas som åker el-
ler slås, efter samråd med förvaltaren.

. Begränsade bränningar är lämptigt att utföra på
före detta åkrar (2a,2f) samt slänter -

Re s taure ringsåtgärde r :

. Avverkning av gran- och tallbeståndet (2c) se-
nast 2009. Aldre tallar, lövträd och bärande
träd samt taggiga buskar och enar sparas. Ris
bort fors las och bete återupPtas .

. Avverkning av trädbeståndet på maderna (2d) se-
nast 2OOB. Alla ekar
i området . Ris bortforslas, mindre rishögar får
lämnas om det inte hindrar bete.

. Avverkning av trädbeståndet på maden (2e) senast
20Og. Bryn av sälg och hassel samt taggiga
buskar sparas mot reservatsgränsen. Ris bort-
forslas och bete återuPPtas.

. Utglesning och röi ning av bården mellan ån och
den före detta åkern (2f) senast 2009. Träd-
gård sväxter på "Bredenbergs Ö" sparas . Kraftiga
alar, bl örkar och d,öda träd kvarlämnas . Al lt ri s

bortforslas.
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Skötselområde 3: Träd- och buskbärande betesmark
3a-e (5,0 ha)

Beskrivning:
De t.idrgare träd- och buskbärande betesmarkerna i
reservat ( 3a-d) har sannolikt lika lång kontinuitet
av bete som de öppna betesmarkerna. Trädbeståndet i
skötselområde 3a, består främst av tall, ä1, äsP,
bj örk, ek, gran, lonn och sä19 medan buskskiktet be-
står av €il, hassel och hägg samt någon nyponros.
Fättskiktet består främst av smafbladiga gräs, gök-
ä11- h:rq\/r^ qkorrqq1_-ärrr: -rå7frrrle nf-h ---i +-;^^-

-- r Ldt Dr!\JVDJL)d'LIId., VdIIryrs \-/\-lI vILD-L}/-ya

samt diverse risväxter. De tidigare betesmarkerna I
söder (3b-e) har numer mestadels växt igen medan den
äldre trädstrukturen skvallrar om ett tidigare bete.
I skötselområde 3b är bj örk, asp , dL, sälg och tall
rie \/^n I i o,a Ste träden samt undertryckt gran . Atgärderv9 v qrr!tY*

har utförts för att gynna grov asp och andra löv-
träd. I buskskiktet finns pors och vide . I bland-
skogsbeståndet (3c) utgörs grunden av grövre löv-
I räd å l.lorqi_ i r-rn: 1_ :llar oCh igenväxande granar SamtUlqvf sfsvruu *4"

i buskskiktet påträffas sälg, en och hassel. Atgär-
rlor ha r r-rFnomf örts f ör att gynna grov asp och andragv! lIu!

lövträd. Längs Ronnebyåns strandvall ( 3d) finns en
ätdre tall- och ekskogsremsa med inslag av äL, bj ork
och gran. Ett blandskogsbestånd (3e) innehål-l,ande
äldre och grövre asp, björk, bok och ek finns r den
-i ^^-rzäv:nrip,' crrån.skorron" i qör^lef . SkötSe]-Omfådetf9glIVO-.^.O. Ir\j-U Vra-IlOl!\rYs.tr a Jvv

( 3e ) stämplades L998 , men avverkades aldrig. I flo-
ran finns arter som blodrot, harsyra/ liten bl-å-
klocka, skogstj ärna, ängskovall samt smalbladrga
gräs.

Bevarandemål:

19. Den totala arealen träd- och buskbärande betes-
mark skall vara 5,0 ha, år 2010.

20 . Samtliga träd- och buskbärande betesmarker
skall vara betespåverkade vid vegetations-
periodens slut.

2I . Träd- och buskbärande betesmarkers krontäckning
skall maximalt vara 1 0 z, med allt ifrån mer
öppna till slutna Ytor.

22 . T trädskiktet skall ädellövträd , dL, asp, bj ork
sälg och äldre tall samt granar med hagmarkska-
raktär finnas. Träd.skiktet kan också innehålla
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blommade och bärande träd såsom apel, fågelbär,
oxel och rönn. Kontinuitet av äldre grova ädel-
lövträd och asp har högst priorrtet.

23. I buskskiktet eftersträvas främst blommande och
bärande buskar såsom hagtorn, hassel, nyponro-
sor och en samt pors och sälg, i syfte att ska-
pa artrika bryn.

24.Andelen stående och liggande död lövved skall
på sikt öka till minst 5, O m'/ha i området f Öre
2020. Mindre rishöqar får finnas om det inte
hindrar betet.

Skötselåtgärder :

. Ärl igt bete

. Utglesning och röj ning / rtngbarkning av träd- och
buskskikt. Ris efter åtgarder bortforslas, mind-
re rishögar får lämnas om det inte hindrar be-
Let.

. Bevara och utveckla taggiga buskar, hässlen,
pors och sälg på solvarma platser, i syfte att
skapa artrika bryn.

Re staureringsåtgärder :

. En utglesning och röj ning av bl andskogsbeståndet
vid rullstensformationen ( 3a) skall ske senast
20L0. Estetiskt tilltalande tallar och lÖvträd,
taggiga och bärande buskar samt enstaka vackra
enar sparas.

. En utglesning och röjning av skötselområde 3b
skall ske senast 2010 . Bryn kan skapas med bl - a -

pors, sälg och vide .

. I skotselområde 3c skall äldre ek, asp och bj örk
fristäl-Ias genom ringbarkning eller avverkning i
etapper, med börj an senast 2010 .

. Röjning och utglesning längs Ronnebyåns strand-
linj e ( 3d) skall ske senast 2010 . Al, asp, bj örk
och ek samt tatl sparas. Om grövre lövträd måste
avverkas, ringbarkas dessa och lämnas kvar till
döende ved.

. Avverka det tidigare stämplade skogsbeståndet
(3e) senast 2008. Friställ alla äldre g:rova löv-
träd,, f rämst €k, asp , bj örk och bok samt åter-
skapa den tidigare trädklädda betesmarken. om

L7 (26)

SKÖTSELPLAN
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2006-05-02

BILACA 2

Ärenclenummer

511-6697-05
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qrovre lovträd måste avverkas, ringbarkas dessa
istäItet och lämnas kvar trll döende ved. Bete
återupptas senast 2009.

Skötselområde 4: Skog 4a-e (10,0 ha)

Beskrivning:
r)o qkorrqkrostånd Som finns i Korrö idag, kan indelasuv u rrvY uvv

I fem delområden. Ett skogsområde i norr som karak-
täriseras av rullstensåsformationens torrare och mer
hedliknande blandskog ( 4a) . Ett större skogsområde
( 4b ) i reservatets centrala delar som har varit fÖ-
remål för fri utveckling sedan reservatets bifdande
I91 0. Ett mindre skogsområde ( 4c) i reservatets söd-
ra delar samt ett yngre bj örkbestånd ( 4d) längst i
q,rzr-ioqf - sr^lm I i .l i rr: re varit en invallad åkermark. IJJVVJU/ JvrLL u!urYq!v

reservatets nordligaste del finns även ett Iitet
oområde ( 4e ) som varit föremål för fri utvecklig.

Reservatets norra blandskogsbestånd ( 4a) är ett re-
I rf irrf nl nsl tallbestånd med inslag av ädellov samt_LALrvL \jrE

björk och gran. Området har tidigare varit betat men
är numera så igenväxt att besökande ej kan tillgodo-
oöra s i o d^^ -ä r.r_ -i ^- rullstensåsf ormationen . sköt-Y\JrA JrY \-,rutl ltlclr\Lrvc[

selområde 4b , i reservatets centrala delar, är en
barrblandskog med inslag av €k, asp, äI och bj örk.
Grövre lövträd och ålderstigna tallar utgör den äld-
re qrunden i beståndet. Delar av granbeståndet i
sköir"Iområdets nordvästra delar bfåste omkull vid
stormen 2005. Skötselområde 4c är ett blandskogsbe-
stånd med asp, bj örk, ek samt tall och gran. Atgär-
dor h:r -.orts för att gynna grov asp, ek och björkvu! raq! Y)

samt äl-dre tallar. Vid stormen 2005, blåste en del
granar i beståndet omkull-. I reservatets sydostli-
gaste det finns en tidigare invallad och uppodlad
åf"rmark ( 4d) med ett yngre homogent triviallövområ-
de, främst med björk och vide. Äferbruket upphörde
under 1980-talet.

Bevarandemål:

25.Den totala arealen skog skall vara 10'0 ha-

26.Skogsbeståndet (4a) skall ha en blandskogs-
struktur med en viss luckighet och gläntor samt
en variation för att släppa in Ijus och värme.
Andelen talL/Iövträd skall vara ca: 50 Z varde-
ra. Grova tallar vid kätlarbacken prioriteras.
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21 .Besökare som vandrar norra stigen över rull-
stensåsen skall kunna tillgodogöra sig åsens
mäkf ir^rhsf i landskapet och få uppleva sjonrLtg r\

Virens utlopp i Ronnebyån.

28.Skogsbestånd 4b skall vara en barrblandskoq,
med en viss luckighet och inslag av äldre och
föryngrande ek, asp, dL och björk samt död ved.

29.De äldre grova ädellövträden i skogsbestånd 4b
och g:rov asp, b j örk och ek samt tall i skogsbe-
stånd 4c skall vara friställda, så att andelen
solbelyst bark ökar. I skötselområde 4c västra
del, kan andelen talL/Lövträd vara 50 Z varde-
ra. En viss luckighet och ll usinsläpp skall
finnas.

30 . Triviallövområdet ( 4d) skall vara en gles tri-
viallövskog med inslag av sälg- och videbuska-
ge. En viss luckighet med gläntor och bryn
s kal I finnas .

31. Andelen stående och liggande dod lövved skall
pa sikt öka till minst 5, O *'/ha .

32. Det omkullblåsta granbeståndet från 2005, i
skötselområde 4b, skall ligga kvar.

Sköt selåtgärder:

. Området får betas årl igen .

. Utglesning och röjning av gran samt. annan igen-
växningsvegetation skall ske vid behov.
Inga andra åtgärder utom restaureringsåtgärder
sker inom skötselområde 4b.

Restaureringsåtgärde r :

. En utglesning och röj ning, äv blandskogsbestån-
det ( 4a) på rullstensåsformationen, skall ske
senast 20II. Estetiskt tilltalande äldre tallar
och ( ädel ) 1övträd samt taggiga, bärande bus kar
och enar sparas. En naturlig glänta finns vid
åsgropen, överst på åsen . Ris får bortforslas .

. I skogsbestånd 4b utförs inga åtgärder förutom
frtställning av ädellövträden t skötselområdets
södra det, vilket skalt ske senast 2OOB - Åtgar-
der för att hålla stigen framkoml ig får ske .

. I d.e centrala och östra delarna av skogsbestånd
4c avverkas gran senast 2008 - Grov asp, björk
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och ädellövträd sparas. I beståndets västra deI
kan även estetiskt tilltalande tallar sparas.
Fn rrf rr'l aqni nrr nr-1r rn-^i nrv :17 1^.iörk /lri rl phnof ånÄa1-r:lr utLgrc:Drr_L119 U)UIl r\-'JII-L119 dV p J'..JII!/ v It.-tEJ.rc> LdIlL.Lc L

( 4d) skall ske senast 20LI, för att skapa en
viss luckiqhet.

Skötselområde 5 Vattenområde (2 ,6 ha)

Beskrivning:
Vid sjön Virens utlopp i Ronnebyån är åfåran tämli-
gen fri från vegetation. Längs ån växer al och sly
-r7 c ä'l a c^m hän61pr 1t öVef åf åf an . NedStf ömS hant-o- v >dr9 D\Jrtt rto-11vEr L.{

\rårkqlrrzn År \/ecref af ionen liknande men med allt mervv!r\uvJrl qr

a-L, bj örk, ask och sälg. Längre nedströms på strand-
banken övergär vegetationen av löv tilt en allt tä-
tare bård av tall och gran. Skötselområdet används
främst för rekreation med fiske och paddling.

Bevarandemål:

33.Ett öppet solbelyst vattenområde med en natur-
ligt begränsad bladvass och flytbl-adsvegetation
rrf rn 'i^
L.r Lc.lr ryenvaxnf ngSVegetat.f On .

Skötselåtgärder:

. Nedfallna träd som hindrar kanotister, kan flyt-
tas och placeras på lämpfigt ställe på strand-
banken. Annars inqa åtqärder.

Skötselområde 6: Friluftsliv
Be s kr ivn ing :

Korrö naturreservat har god tillgänglighet' främst
r^rFnelm cleqs .l äoe men ^^1-^ A inf ormationstavl-an(rUI\DA VclI\J

vid, entren samt informationsskyltar och flera marke-
rade stigar. Stigarna har olika teman och kulörer
såsom slåtterstigen , ässtigen m. fl . Bänkar finns
n I r ^^TrÄo länqs stigen och det finns också stängsel-LJICTL-CIA\-Tg
:. o -

övergångar och grindar som hlälper besokare och
dj urhållare . Informativa skyltar har satts upp för
att åskådliggöra områdets dynamik. I anslutning till
parkeringen finns fyra gungor och en sandlåda till
för gästande i området . En flytb rYqga för kanotister
är placerad norr om hantverksbyn i reservatet.
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Bevarandemål:

34. Det skall finnas en väl underhållen och
lättillgängl:.g informationstavla vid reservats-
entren. Informationstavlan skall endast inneha
information om naturreservatet.

35 . Vid varj e parkering ( 7b-d) skall en mindre in-
formationsskylt med lättillgängfig information
om området finnas.

36. Minst tre kitometer väl underhållna stigar och
leder med minst 10 informativa skyltar med ak-
tuetlt material om Korrös natur och historia
skall finnas inom reservatet.

37. Minst sex väl placerade sittmöj figheter skall
finnas i reservatet längs leder och stigar, s€-
nast 2010 .

38. Besökarnas möl ligheter att uppleva områdets
fantastiska geologiska formationer och kultur-
historiska markanvändning skall lyftas fram.

39. Området skall vara en resurs för både yngre som
äldre besökare och minst B 0 Z av qästerna skall
vara noida med sitt besök.

Skötselåtgärder:

. Underhåll och skotsel av informationstavla och
samtliga informationsskyltar skall ske årligen.

. Minst tio informativa skyltar som beskriver
t . ex . områdets geologi , markanvändningshi storia,
skapade naturtyper och vegetation skall inrättas
i reservatet.

. Inrätta minst sex väl placerade sittmöj figheter
längs reservatets sti gar och l-eder .

Skötselområde 7

Beskrivning:
Parkeringar 7a-d (O ,7 ha)

I området finns fyra parkeringar (7a-d) varav två
storre (bussparkeringar) och två mindre (personbi-
lar) . De två större parkeringarna är i nära anslut-
ning till reservatsent16n vid hantverksbyn och de
and.ra två mindre återfinns längs väg L22 och vid vä-
gen söderut mot Bro. Den sydligare bilparkerinqen
har på senare år utvidgats och där har onödigt sli-
tage pa vegetationen uppstått.



4ö ..
EilLANSSTYRELSEN
4 r K R o \ u B F Ii c 5 i Å i\

22 (26)

SKÖTSELPLAN BILAGA 2

Datum Äretr.'lelrummer

2006-05-02 511-6697-05

Bevarandemäl:

40. Bevara de fyra parkeringar (7a-d) ' som gör det
möl ligt att behålla tirlgängligheten till re-

rfni-

4 I . Begränsa den sydligaste parkeringen ( 7d) tilt
maximalt fYra Parkerings fickor -

Skötselåtgärder :

. Förvattaren skall underhålla parkeringar, skylt-
ning, flärkering och städning av befintliga par-
keringar kontinuerl igt .

. Sråtter på och kring parkeringarna (1 a,7b,1 d)
skall ske kontinuerligt -

. Avgränsning av den södra parkeringen (7d) , bör
ske med stängsel och stängselgenomgång, Senast
2008.

Skötselområde 8: Vägområden (0,1 ha)

Be s kr ivn ing :

Infarten från väg L22 fram till hantverksbyn samt
utfarten till väg I22 norrut, är asfalterad och un-
derhålls av TingsrYds kommun.

Bevarandemål:

42.Vägområdet skall bibehållas och håflas i kör-
bart skick.

Skötselåtgärder :

. vid behov underhålIs och förbättras vägen.

6 TOMTMARK OCH BYGGNADER

Rrrrrr-rnaeler och anläggningar disponeraS på ett sätt
DJYYrrqlgv! *:)1-----)- I !

Som overensstämmer med reservatets syfte. Logen ln-
nehållande toaletter och skydd for dåfigt väder
skall stå öppen till allmänhetens förfogande och
nyttj as därefter. Underhåll och reparationer av
logen, dess toaletter samt de tre källarna skall om-

besörj as av förvaltaren .
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1 JAKT OCH F'I SKE

Jakt och fiske är inte
skrifterna annat än att
är titlåtec.

B BRÄNDER OCH STORM

reglerat genom reservatsföre-
stödutfodrinq av vilt inte

Bränder Som uppkommer inom KorrÖ naturreservat, med
nrl-"rl irr :n+_ änÄninrr fäf bfinna tilIS elden nåf fe-IId- L |.1J- r r9 d-rl Lo. l1L,l-l LJ-rLY I

Servatsgränsen. Reservatet kan användas Som tidsvin-
nare vid bränder. Upprättas brandgata vid reservats-
oränsen år do.l_ I ämn'l i nr_ rf t_ e :lla träd inåt reserva-L,tcL rdlttlJrr9L ctLL ra

Let.

Vid stormfällning skall träden ligga kvar, respekti-
ve flyttas inom reservatet, enlrgt nedan. StängSel 'rzänr r I arigl OCh Sti qar renSaS f rån Omkulf blåStaVO-9O. I t Is\-r

tråO. Dessa träd flyttas till annan lämpfig plats
inom reservatet. Inom slåtter- och betesmarken får
träd ftyttas till annan lämpliq plats inom reserva-
tet. I andra skötselområden lämnas trädstammar kvar
för att multna på den plats trädet levt-

9 UTMÄRKNING

Reservatsgränsen skall märkas ut enligt Svensk sLan-
dard ( SIS 03 15 22) vitket innebär att gränsmärken
-å.1 :c 'rå +.rär-l or-h nå qfn'l ner sOm SlåS ned i marken.IttctIdD ya Lr o.\-1 \-/\-rr IJcf, rJ uv!yq! u

Gränsmärkena skall placeras så att man kan se från
ett märke till nästa. Vid gränsmarkering i skogsmark
skall r gränslinj en, med 0, 5 m på vardera sidan re-
qFr\/åtscrränsen, röjas en tydfig gata. Denna gata fåruv! v Y'*

vid behov underhållas av reservatsförvaltaren. De

träd som avverkas i gränsgatan tillfaller markägaren
som också själv får ta vara på dem eller låta dem
I i r-rcr: krra r. Reservatsgräns Som Sammanf aller med f as-!!YYu

tighetsgräns skall underhållas som fastighetsgräns
^å -aÄrr:11 I i rv1_ <ä]_ 1-Pd JgL.rv o.rlrrY L .JC-r \- L- .



döN ..

EII LANSSTYRELSEN
ryIKRONOBFRGSLÄN

24 (26)

srcÖrspIPLAN BILAGA 2

Datum Ärerrrleuummer

2006-05-02 571.-6697-05

1O DOKUMENTATION OCH UPPFÖLJNING

10. 1 Uppfölj ning av skötsefåtgärder
Förvaltaren skall årligen dokumentera utforda åtgar-
rlor r-fAn,..'m rf {_ -n^4.l-[EI 9gr1\-'rtt ctLL cl r199.

. skötselområde,
o utförd åtgärd,
o åtgardens syfte,
o tidsåtgång och utförare,
o år och månad för åtqärdens utförande,
o fotografering.

I0 .2 Uppföfl ning av bevarandemål

Iän.ssfvre.l sen ansvarar för uppföIjning av bevarande-
målen. Uppföfj ningen skall tigga till grund för en
utvärderrng av:

o om syftet med reservatet har uppnåtts,
. om gynnsamt trllstånd har uppnåtts i reserva-

tet,
. om skötselmetoder behöver fÖrändras,
o om en revidering av skötsefplanen behövs -

Gynnsamt tillstånd råder inom ett reservat när de
uppsatta bevarandemålen nåtts.

10 . 3 Dokumentation och inventerrnqiar
Ytor som planeras att brännas skall inventeras före
första bränningen så en uppföljning av åtgärden möj-
liggörs. Inventeringen kan innefatta växter
och/eller insekter.
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1 1 SAMMANFATTNING OCH

SELÅTCÄNONN
PRIORITtrRING AV SKOT_

Skötsel- , Atgärd
område ,

Tidpunkt Prioritet
1-3

1

1-3
1_A
If

1_A
I:

Änrrckrrrr iz

Betesdri ft
Il1_rrl acni nrrv uY! veLLLLLY 

' 
ro] nrtr9,

ri nal.r:rlzni n! IIIYvu! r!rr-.,q

UnderhålI av gränsmarkeringar, Arlrgen
^+--i ^^- ^^L- ekrzl f :r> LI9O. I \J\-Il. r r\J ! uq!

9.L\ r | 'r .f ar')

ar ll aYAn

9-l-\r I I /-för')

I-2 Nyhamling

4b,4c Fristältning av ädellövträd
-rrnnl_: ännrqhrrrk hofoIO AteI grr;1 vrr ur\t vu uv

I-2 Avverkning, utglesning/ bete

3 Avverkning, utglesning, bete

2-4 Stigmarkering
A ^ AA TTIAI4a | 1() U Lg resnf ng

2a Bränning

2001

2001 -08
2008

2008-09

2008-10

2009

2009-rr
2008-20Lr

2

1

1

I
1

1

2

3

Priorj-tet: 1- Högst, 2: Hö9, 3: Lägre

12 ANSVAR FÖR SKOTSEL, DOKUMENTATION OCH UPP-
o

FÖLJNING AV SKÖTSELÅTGÄRNNN, BEVARANDEMAL

OCH GYNNSAMT TILLSTÅND

r änool_r,-a1 Sen har det övergripande ansvaret för för-Ld. lID>LyrCr

valtnir-rg"t-r av naturreservat i länet. Länsstyrelsen
har i reservatsbeslutet utsett Tingsryds kommun till
forvaltare av reservatet i enlighet med 2I S FO

(I998 : 1 252 ) trll mil; öbalken. Förvaltaren har därmed
ansvaret för att skÖtseln av reservatet följ er fast-
stälfd skötselptan. Länsstyrelsen har den operatrva
tillsynen i naturreservat, enligt MB 26 kap. Det in-
nebär att Länsstyrelsen ska övervaka så att före-
skrifter, dispenser och tilIstånd folj s -

Förvaltaren ansvarar fÖr dokumentation och uppfÖl;-
nins av skötselåtgärder.
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Vrd skotselåtgärder där gagnvirke avverkas och vir-
ket skall tas bort ifrån området, tillfaller eventu-
ella nettointäkter reservats förvaltaren .

Länsstyrelsen har det overgripande ansvaret för upp-
€Ä1 -n.i rrz-r ^Ch utvärdering aV Syften, bevarandemål OChr- \r -L J r.t r I Iv \-.,

gynnsamt tillstånd.

13 RtrVIDERING AV SKÖTSELPLAN

F.n örrerq\/n av skötselplanen bör göras inom 15 år för!rl vvv!JJrr

att bedoma behovet av en revidering av planen. Revr-
deringen berör i första hand riktlinjer och åtgar-
der.

B I LAGOR

a. Skötselpfanekarta
b. Karta med naturtyper enligt Natura 2000
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