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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 

 
 10 FS 2016:10 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län ändring av föreskrifter för 
naturreservatet Albertas myr i Olofströms kommun 
 
beslutad den 30 juni 2016. 
 

Utkom från trycket 
den 30 juni 2016 
 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 
22 § förord-ningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm 
om ändrade föreskrifter enligt nedan för naturreservatet Albertas myr. 
 
De föreskrifter som fastställts i länsstyrelsens beslut den 17 december 2015 
(dnr 511 1051 2014), ska upphöra att gälla när detta beslut vinner laga kraft.  
 

 

Syftet med naturreservatet  
Syftet med naturreservatet är att bevara, vårda och bitvis återställa en i 
huvudsak intakt, svagt sluttande myr med betydande översilning, som ingår i 
den nationella myrskydds-planen. Syftet är också att bevara, vidareutveckla, 
vårda och bitvis återställa biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer, 
som öppna och trädbärande myrar, lövsumpskogar, bok- och ekdominerade 
ädellövskogar, naturskogsartade talldominerade blandskogar samt öppna och 
trädklädda betesmarker. Naturreservatets prioriterade naturmiljöer och 
Natura 2000-naturtyper ska bevaras i gynnsamt tillstånd. Området ska hysa 
gynnsamma strukturer, funktioner och livsmiljöer för prioriterade och andra 
skyddsvärda arter knutna till såväl naturliga myrmarker som till 
naturskogsartade lövsump-, ädellöv- och tallskogar samt till öppna och 
trädbärande beteshävdade gräsmarker. Syftet är också att naturreservatet, 
inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer, ska vara 
tillgängligt och besöksvärt för allmänheten samt inbjuda till rika natur- och 
kulturmiljöupplevelser. 
 

 

Reservatsföreskrifter 
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. avvattna mark och leda bort yt- och grundvatten genom grävning, 
dämning eller sprängning. Det är också förbjudet att gräva, spränga, 
schakta eller på annat sätt rensa i befintliga diken, utöver vad som 
med Länsstyrelsens tillstånd anges nedan. Förbudet gäller inte 
gränsdiken enligt karta, bilaga 1, som inom ramen för 
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naturreservatets övriga föreskrifter får underhållsrensas till tidigare 
djup, bredd och läge, 

2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi eller ytförhållanden 
såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa, muddra 
eller valla in. Förbudet gäller inte åtgärder som syftar till att återställa 
mer naturliga vattenregimer i naturreservatets våtmarker, genom 
igenläggning av vissa diken, 

3. ta sten, sand, grus, torv eller andra jordarter, eller bedriva 
mineralutvinning, 

4. anordna upplag, utöver vad som med Länsstyrelsens tillstånd anges 
nedan, 

5. uppföra byggnad, till exempel mast, antenn, luft- eller markledning, 
eller annan anläggning, utöver vad som med Länsstyrelsens tillstånd 
anges nedan, 

6. plöja, harva eller bedriva åkerbruk, 
7. skada stenmur, odlingsröse eller andra kulturhistoriska lämningar, 
8. röja, gallra, avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande, 
9. jaga tjäder, orre, järpe eller morkulla, 
10. tillföra växtnäringsämne (handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat 

organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk, 
11. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
12. använda parasitbekämpningsmedel till betesdjur, i form som är 

skadlig för insekter när den utsöndras med spillningen, 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

13. rensa befintliga diken inom området ”Hagmarker” (se bilaga 2), 
14. uppföra byggnad eller annan anläggning för betesdriftens eller 

jaktens behov, 
15. uppföra brygga eller uppläggningsplats för båt eller annan 

vattenfarkost, 
16. tillskottsutfodra betesdjur eller utfodra vilda djur, 
17. hålla djur i betesfållorna under perioden 1 december – 31 mars. 

Undantaget från denna föreskrift är ”Hagmark, delområde sydväst” 
(se bilaga 2), där betesdjur får hållas året om utan särskilt tillstånd, 

18. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
19. anordna upplag av virke eller skogsbränsle. 

 

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 
naturreservatet. Angivna åtgärder avser hela naturreservatet där inget annat 
anges (för utpekade områden se bilaga 2). 
 

1. Utmärkning av naturreservatet och att informationstavlor om 
naturreservatet och intressanta/värdefulla objekt sätts upp och 
underhålls, 

2. iståndsättning och underhåll av parkeringsplats, stigar, vägar, 
stängselgenomgångar/-övergångar, rastplatser och andra liknande 
anläggningar eller anordningar för friluftslivet, 

3. röjningar, gallringar, riktade avverkningar och eventuella 
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stödplanteringar, i syfte att bevara, vårda, återställa och 
vidareutveckla prioriterade naturmiljöer, naturtyper, den biologiska 
mångfalden eller kulturhistoriskt präglad vegetation och 
miljöer/lämningar, 

4. avverkning av träd som riskerar att falla olämpligt samt 
undanflyttande av fallna träd som ligger olämpligt, 

5. årlig naturvårdsinriktad betesdrift och/eller slåtter i hagmarker, samt 
extensivt bete i andra delar av naturreservatet, 

6. stängsling och stängselunderhåll i beteshävdade marker, 
7. igenläggning av diken inom restaureringsområde, samt eventuellt 

även i andra myrmarker i naturreservatet, under förutsättning att 
angränsande marker utanför naturreservatet inte påverkas negativt av 
åtgärden, 

8. avveckling av granplanteringar och omställning till myrmarker, 
lövsump-, ädellöv- eller tallskog i restaureringsområde, 

9. borttagande av avverkningsrester samt anordnande av tillfälliga 
upplag av virke eller skogsbränsle från avverkningar och röjningar, 

10. undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 
vattenförhållanden, 

11. uppföljning av områdets skötsel samt miljöövervakning. 
 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i reservatet 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
2. prospektera efter mineral, 
3. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 
4. otillbörligt störa djurlivet, 
5. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, 

bortföra eller elda död ved, 
6. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen behövs för artbestämning, 
7. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras 

biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
8. inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för 

trakten främmande raser/typer, 
9. medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller jakt, 
10. framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom 

naturreservatet, 
11. ställa upp husbil eller husvagn för övernattning, 
12. tälta mer än ett dygn, 
13. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

14. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, 
fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på 
växt- eller djurliv, 

15. nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning som kan 
verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv, 

16. 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. 
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Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för: 

• innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att 
nyttja, underhålla och reparera befintliga vägar, 

• innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att 
nyttja, underhålla, reparera och förnya stängsel och jakttorn, 

• jakträttsinnehavare att transportera ut fällt vilt från naturreservatets 
marker i samband med jakt, 

• fastighetsägare inom naturreservatet att låta sina hundar vistas inom 
naturreservatet enligt gällande lagar och förordningar, 

• förvaltaren av naturreservatet, 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). 

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för naturreservatet är bland annat: 

• strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken, 
• artskyddsförordningen (2007:845), gällande till exempel insamling 

av vissa arter, 
• föreskrifterna i kulturmiljölagen (1988:950). Kulturminneslagen 

bytte namn till kulturmiljölagen vid årsskiftet 2014. Vissa 
oregistrerade fornlämningar är i och med lagändringen nu 
fornlämningar, 

• 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 
 
  ELISABET WALLSTEN 
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