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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 

 
 10 FS 2019:11 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om ändring av 
syftet samt nya förskrifter för naturreservatet 
Eriksberg i Karlshamns kommun 
 
beslutade den 21 maj 2019. 
 

Utkom den 24 
maj 2019 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4, 5 och 30 §§ miljöbalken 
(1998:808), samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. om ändring av syftet och föreskrifterna för naturreservatet 
Eriksberg. De ordningsföreskrifter som beslutats anges nedan. 
 
C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 
 
Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. beträda det inhägnade området på Dragsö under annan tid på året än 
fr o m 15 juni t o m 31 augusti 

2. med undantag för vad som ovan sagts om tillträde till Dragsö, beträda 
det inhägnade området i annan omfattning än länsstyrelsen beslutar, 
eller i den utsträckning naturvårdsförvaltaren medger, 

3. skada mark eller vegetation, 
4. störa djurlivet, 
5. medföra okopplad hund annat än i samband med jakt, 
6. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, 
7. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil med undantag för vad som 

anges av naturvårdsförvaltaren, 
8. göra upp eld annat än på iordningsställd grillplats, 
9. på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik 

eller åstadkomma buller, 
10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar, förutom i 

samband med jakt, utfordring eller vid guidning som arrangeras av 
naturvårdsförvaltaren, 

11. medföra båt, annat än vad som medges av naturvårdsförvaltaren. 
 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 
12. insamla djur eller växter, 
13. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 
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Föreskrifter under A och C ska inte utgöra hinder för: 

• utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 
reparationer av befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt 
gällande servitut och nyttjanderätter, 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, 
att efter samråd med Länsstyrelsen, 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), 

• fastighetsägaren att vid behov renovera husen inom 
skötselområde 7 enligt särskilda anvisningar för skötsel och 
underhåll,  

• jakträttsinnehavare att underhållsröja och nyttja befintliga 
skogsbilvägar i samband med jakt, 

• vetenskaplig forskning eller inventering som utförs av 
Eriksbergspristagare, 

• naturvårdsförvaltaren att efter samråd med Länsstyrelsen uppföra 
permanent jakttorn, foderanläggning, gömsle, eldstad eller annan 
enkel anläggning som inte kräver bygglov. 

 
Beslutet med tillhörande bilaga förvaras hos Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 24 maj 2019. 
 
 
STEN NORDIN 
 
  ÅKE WIDGREN 
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