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För att skydda landskapsbilden och växt- och 
djurlivet, särskilt våtmarksmiljön av rikkärrs-
typ, har landskapsregeringen med stöd av 5 § 
och 8 § landskapslagen (1998:82) om naturvård 
beslutat om Öfladorna naturreservat i Flaka 
och Wessingsboda byar i Lemlands kommun. 
Avsikten är att våtmarksområdet ska bevaras 
och att den gynnsamma bevarandestatusen för 
våtmarksväxtarter ska bibehållas eller förbätt-
ras. Reservatet har en ytvidd av totalt ca 11 
hektar. Marken är i privat ägo.

Efter godkännande av EU-kommissionen 
kommer området att ingå i det Europeiska nät-
verket Natura 2000 som ett särskilt bevaran-
deområde (SAC).

Reservatet omfattar delar av Wessingsboda 
samfällighet samt delar av fastigheterna Norr-
gård 2:4, Nybonds 2:10, Fladan 2:16, Nätskär 
5:20 och Norrängen 7:22  i Flaka by och delar av 
fastigheterna Fjärdviken 1:38, Nilsasöjen 1:42 
och Österby 4:26 i Wessingsboda by. Inga kända 
servitut belastar området.

 Inom Öfladorna naturreservat är det för-
bjudet att

 – bedriva skogsbruk, avverka träd och in-
samla ved utan landskapsregeringens 
medgivande

 – bedriva täkt- eller annan verksamhet som 
förändrar områdets topografi eller som på-
verkar hydrologi och vegetation, som till 
exempel att gräva, spränga, utfylla, plöja

 – använda gödsel eller bekämpningsmedel
 – anlägga väg eller uppföra mast eller vind-
kraftverk

 – inrätta upplag
 – dra fram mark- eller luftledningar
 – förstöra eller skada naturföremål eller 
ytbildning genom att borra, hacka, rista, 
måla eller dylikt

 – bryta kvistar, plocka eller borttaga ved, 
växter, mossor, vedlevande svampar, samla 
in insekter eller andra ryggradslösa djur

 – avsiktligt skada markens gräs-, moss- eller 
lavtäcke
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 – störa djurlivet, till exempel genom att 
klättra i boträd och uppehålla sig intill 
häckande fågel

 – medföra hund eller annat husdjur som inte 
hålls kopplat

 – tälta
 – elda.

Oavsett ovanstående gäller att
 – Jakt får bedrivas enligt gällande lagstift-
ning av jakträttsinnehavare eller dennas 
befullmäktigade. Vid jakt får hund använ-
das.

 – Åtgärder för att befrämja områdets bety-
delse som lekplats för fisk får vidtas av 

delägarna i området i samråd med land-
skapsregeringen. Vattennivån i Fladorna 
får i samband med detta inte sänkas.

 – För att bibehålla eller förbättra områdets 
naturvårdsvärden får landskapsreger-
ingen vidta nödvändiga skötselåtgärder. 
Härvid får även motordrivna redskap an-
vändas.

 – För att underlätta för friluftslivet får na-
turstigar och rastplatser inrättas.

__________

Detta beslut träder i kraft den 1 november 
2013. 

__________
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