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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

utvidgning av naturreservatet Mörrumsåns dalgång i 

Karlshamns och Olofströms kommuner 
 

beslutade den 19 oktober 2020. 

 

Utkom den  

20 oktober 2020 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken att naturreservatet 

Mörrumsåns dalgång, inrättat av Länsstyrelsen 2008-06-09, dnr 511-4268-

02, ska ha den utökade geografiska omfattning som framgår av bifogade 

kartor. För de tillkommande delarna ska beslutet om att bilda naturreservatet 

Mörrumsåns dalgång (2008-06-09, dnr 511-4268-02) gälla i sin helhet med 

syfte, skäl och föreskrifter.  

 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om 

områdesskydd enligt miljöbalken mm, att följande tillägg skall göras i 

länsstyrelsens beslut daterat 2008-06-09, dnr 511-4268-02, om bildande av 

naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och Olofströms 

kommuner, avsnitt ”Föreskrifter” (tredje stycket från slutet, sid 9): 

Föreskrifterna under A och C ska inte heller utgöra hinder för: 

• ledningsrättsinnehavare, väghållare, dammanläggningsinnehavare 

och liknande rättighetsinnehavare att omgående utföra akuta åtgärder 

för att avvärja hastigt uppkomna hot mot berörda anläggningar 

(exempelvis kabelfel, raserade ledningar, träd i vattnet vid 

kraftstation). Länsstyrelsen ska sedan kontaktas snarast möjligt för 

samråd kring den uppkomna situationen och hur det fortsatta arbetet 

kan utföras, exempelvis var flyttade träd/död ved bör placeras. 

 

Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 

rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 

reservatsområdet.  

 

De utvidgade delarna ska ingå i Naturreservatet Mörrumsåns dalgång. 

 

Utvidgningen innefattar delar av fastigheterna: 

Hallandsboda 1:46, Hallandsboda 1:75 och Susekull 1:2. 

Berörda områden ligger 3,5 kilometer (Susekull) respektive 6,5 kilometer 

(Hallandsboda) nordväst om kyrkan i Svängsta. 
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Reservatsföreskrifter 
Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om 

ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande: 

 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

2. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar, som t.ex. odlingsrösen, 

stenmurar, fägator, hålvägar, äldre lämningar efter byggnader eller 

fasta fisken. 

3. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller 

liggande träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna. 

4. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, 

annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd 

av Länsstyrelsen. 

5. fånga eller insamla djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller 

reproduktions-miljöer skadas eller förstörs. 

6. inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för 

trakten genetiskt främmande raser/typer. 

7. göra upp eld, med undantag för eldning på grillplatser som är 

upplåtna för ändamålet eller i spritkök och gasolkök. 

8. framföra motorfordon utanför vägar upplåtna för motorfordonstrafik, 

annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare 

eller motsvarande. 

9. framföra cykel annat än på vägar. 

10. rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna 

vägar. (Med tillstånd från markägaren får dock ridning ske på 

markvägar eller marker som enligt fastställd skötselplan angivits som 

kultiverade fodermarker eller åkrar.) 

11. tälta i hagmarker, på slåtter- eller åkermarker. I skogsmarker är 

tältning tillåten enligt allemansrättsliga regler. 

12. ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på 

iordningställd parkeringsplats. 

13. varaktigt lägga upp båt eller annan farkost annat än på för ändamålet 

upplåtna platser. 

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

14. samla in fjärilar och skalbaggar. 

15. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 

16. undersöka förekomst av mineralämnen. 

17. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan 

aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller för det rörliga 

friluftslivet. 

18.  sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 

anordning. 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 

för åtgärder i området enligt den av Länsstyrelsen fastställda skötselplanen. 

Föreskrifterna skall vidare inte hindra nyttjande av samfälligheter, servitut 

eller nyttjanderätter. Föreskrifterna innebär inte hinder för anläggande och 

underhåll av fiskvägar enligt av Länsstyrelsen godkänd plan eller för att i 

samband med detta sänka vattenståndet i dammarna. Hinder föreligger inte 

heller för drift, underhåll, restaurering eller ombyggnad av befintliga 
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ledningar och anläggningar för kraftproduktion eller elöverföring, ej heller 

för normalt underhåll av vägar och stigar. Erforderliga tillstånd skall alltid 

sökas hos Länsstyrelsen vid varje enskilt tillfälle när luftledning byts ut mot 

jordkabel, likaså vid eventuell nyanslutning till elnätet då markledning är att 

föredra framför luftledning. 

 

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på länsstyrelsen i Blekinge län. 

 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder för de utvidgade delarna i 

detta beslut i kraft den 20 oktober 2020. 

  

  

STEN NORDIN 

 

  ELISABET WALLSTEN 

 

 

 

Bilagor: 

1. a-b: Kartor med naturreservatets avgränsning och utvidgade delar 



Naturreservatet Mörrumsåns dalgång Beslutsbilaga 1a 
Karlshamns och Olofströms kommuner 

Naturreservatets avgränsning och utvidgning 

   
 

 

       

          

     

   
   

Teckenförklaring
Mörrumsåns dalgång ursprungligt område 
Områdets utvidgning ± 
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Naturreservatet Mörrumsåns dalgång Beslutsbilaga 1b 
Karlshamns och Olofströms kommuner 

Naturreservatets avgränsning och utvidgning 

   
 

 

       

          
   
   

Hallandsboda 

Susekull 

Teckenförklaring
Mörrumsåns dalgång ursprungligt område 
Områdets utvidgning ± 
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