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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

utvidgning och ändring av naturreservatet Storemosse 

i Ronneby kommun 
 

beslutad den 17 december 2015. 

 

Utkom från trycket 

den 14 januari 2016 
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 

förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som 

naturreservat. 

 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

Syftet med naturreservatet  
Naturreservatet Storemosse bildades 1981. En omvärdering av hur 

naturvärdena ska bevaras och utvecklas samt vilken skötsel som behövs för 

att bevara naturvärdena i reservatet har gjorts, och den ligger till grund för 

uppdateringen av beslutet och ändringarna i skötselplanen för 

naturreservatet. Exempelvis pågår en spridning av gran in i ädellövskogarna i 

anslutning till Listersjön samt ut på mossen där granen hotar de befintliga 

naturvärdena. Beslutet och skötselplanen ska också uppfylla kraven för 

Natura 2000-området Storemosse. 

 

Ursprungligt syfte för reservatet 

 Syftet med reservatsbildningen (1981-03-06) skall vara att för den 

vetenskapliga naturvården bevara ett våtmarks- och skogsområde 

med stora biologiska värden. 

 Vården av reservatet (1981-03-06) skall syfta till att befrämja 

områdets karaktär av vildmark med stora biologiska värden. 

 

 

De tidigare syftena ligger även till grund för de nya syftena och för 

planeringen av skötseln. Dock kommer ädellövskogar med tall, där gran 

sprider sig in från granplanteringar utanför reservatet, att röjas på gran. 

Avsikten är att granen inte skall förändra mikroklimatet och genom 

anhopning av barrförna förändra markkemin så att markfaunan och floran 
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utarmas. Där så är möjligt inom den utvidgade delen av reservatet, och utan 

att påverka hydrologin utanför reservatet, ska igenväxningen av diken på 

mossen påskyndas. 

 

Nytt syfte för reservatet 

Nytt syfte för naturreservatet är att bevara biologisk mångfald och värdefulla 

naturmiljöer bestående av myrkomplex, lövskogar, barrskogar, sjöar och två 

gamla torvgravar med karaktär av dystrofa sjöar. Områdets prioriterade 

naturmiljöer, Natura 2000-naturtyper samt arter som omfattas av Natura 

2000 ska bevaras i gynnsamt tillstånd. Syftet ska även vara att inom den 

utvidgade delen av reservatet återställa mossens hydrologi, i den omfattning 

som det kan ske utan att områden utanför reservatet påverkas. Syftet är också 

att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 

tillgodose behovet av områden med vildmarkskaraktär för friluftslivet 

 

Reservatsföreskrifter 

Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver länsstyrelsen 

följande: 

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i 

rätten att använda mark och vattenområde inom reservatet.  

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 

ytförhållanden såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, 

dränera, utfylla, tippa, muddra, valla in eller anordna upplag,  

2. uppföra ny byggnad, vindkraftverk, foderanläggning eller andra 

anläggningar,  

3. uppföra mast, antenn eller liknande anordning, 

4. anlägga luft- eller markledning, 

5. avverka skog eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller 

buskar,  

6. lagra virke eller skogsbränsle under vedinsekternas huvudsakligaste 

flygtid (april-juli), 

7. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 

8. inplantera för området främmande växt- eller djurart, 

9. utfodra vilda djur,  

10. använda kemiska bekämpningsmedel, kalka eller gödsla. 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och 

innehavare av särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 

 

Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 

följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 

reservatet. Angivna åtgärder avser hela reservatet där inget annat anges. 

 

1. Uppsättning av informationsskyltar, 

2. begränsning av granens utbredning i tall- och lövskogarna, 

3. röjning av björk, gran och tall på igenväxande mosseytor, 

4. röjning/avverkning i anslutning till kulturlämningar, 

5. undersökningar av djur-, svamp- och växtarter inom reservatet, 

6. underhåll av kanotled över halvön vid Vita sand, 
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7. återställning av hydrologin på mossen i den omfattning det kan ske 

utan att områden utanför reservatet påverkas. 

 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas 

och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt i reservatet   

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 

2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 

3. otillbörligt störa djurlivet, 

4. skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,  

5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen behövs för artbestämning, 

6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 

7. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt, 

8. framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom 

reservatet, 

9. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn, 

10. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd att: 

11. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning, 

12. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på 

naturen eller på allmänhetens friluftsliv,   

13. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed 

jämförlig an-ordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband 

med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet. 

 

Föreskrifterna under A och C ska inte utgöra hinder för: 

1. utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll av befintliga 

ledningsnät och andra anläggningar enligt gällande servitut och 

nyttjanderätter, 
2. förvaltaren av reservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta 

de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet 

och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken i detta 

beslut (se punkt B ovan), 
3. innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rätt 

att utnyttja sina rättigheter, 
4. fastighetsägare/jakträttsinnehavare att nyttja och underhålla befintliga 

skogsbilvägar inom naturreservatet, 

5. fastighetsägare/nyttjanderättsinnehavare att utföra underhåll och 

rensning av befintliga vägdiken inom reservatet, 

6. jakträttsinnehavare att transportera fällt vilt utanför väg i samband 

med jakt, 

7. jakträttsinnehavare att efter samråd med naturvårdsförvaltaren uppföra 

jakttorn och utföra siktröjning i anslutning till dessa. 
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Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för reservatet är bl a: 

1. Till skydd för häckande fågel på i och kring Listersjöns stränder finns 

ett fågelskyddsområde som till stor del ligger i naturreservatet. 

Föreskrifter för fågelskyddsområdet innebär förbud att under tiden 1 

april till 15 juli färdas eller uppehålla sig på öarna och inom ett 

vattenområdet närmare än 50 m från stränderna. 

2. 7 kap 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 

verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 

påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område. 

3. Strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken. 

4. Föreskrifterna i Kulturmiljölagen (1988:950) (om det finns forn- 

eller kulturlämningar). Kulturminneslagen bytte namn till 

Kulturmiljölagen vid årsskiftet 2014. Vissa oregistrerade 

fornlämningar är i och med lagändringen nu fornlämningar. 

5. Terrängkörningslagen (1975:1313) och 

terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot 

körning i terräng. 

 

Beslutets giltighet 

Detta beslut gäller den dag det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap 

30 § MB träder i kraft den dag som framgår av kungörelsen i 

författningssamlingen och gäller omedelbart även om de överklagas.  

 

 

 

 

 

BERIT ANDNOR BYLUND 

 

  ÅKE WIDGREN 


