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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

                            
 

 

 

 

 

 10 FS 2001:42 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av naturreservatet Skinsagylet 

 
beslutade den 6 juli 2001. 

 

Utkom från trycket 

den 23 augusti 2001 

Länsstyrelsen i Blekinge län har denna dag, med stöd av 7 § naturvårdslagen, förklarat det 

på bifogad karta angivna området, som omfattar fastigheterna Värhult 1:51, del av Värhult 

1:12 och 1:16 i Sölvesborgs kommun samt fastigheten Röan 1:34 i Olofströms kommun, 

som naturreservat. I reservatet ingår även sjön Skinsagylet, som omges av mark tillhörande 

Värhult 1:51. 

 

  

Det genom detta beslut avsatta reservatsområdet skall benämnas Skinsagylet.  

  

Särskild upplysning: Ärendet påbörjades före 1999-01-01 och skall därför handläggas enligt 

naturvårdslagens bestämmelser.  

 

 

Syfte  

Syftet med naturreservatet är dels att skydda och vårda ett från främst biologisk-ekologisk 

och geologisk synpunkt värdefullt område, som också har kulturhistoriska värden, dels att 

trygga tillgången till ett för friluftslivet betydelsefullt strövområde.   

 

 

  

Föreskrifter  

För att trygga ändamålet med naturreservatet förordnar länsstyrelsen, med stöd av 8, 9 och 

10 §§ naturvårdslagen samt 9 § naturvårdsförordningen, att nedan angivna föreskrifter skall 

gälla för området. 

 

  

A. Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen angående inskränkningar i markägares och 

annan sakägares rätt att förfoga över reservatet 

 

  

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att  

 utföra nybyggnad 

 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

 spränga, schakta, gräva eller dika 

 använda kemiska bekämpningsmedel 

 tillföra kalk eller använda handelsgödsel 

 bedriva täkt i någon form 

 uppföra flaggstång, mast eller antenn 

 framdra luftledning 

 anordna upplag annat än i samband med områdets skötsel 

 utföra fyllning 

 anlägga väg 

 riva stenmurar  

 utföra anordning eller anläggning 
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 utföra all form av skogsavverkning eller bortföra torra träd eller stubbar   

 plantera träd eller buskar eller plantera eller så andra växter 

 utplantera främmande växt- eller djurarter 

 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

 
Ovanstående bestämmelser under punkt A skall dock inte vara hinder för att ändamålsenligt sköta och 

nyttja reservatet enligt fastställd skötselplan och därvid bl a kunna avverka gran, rensa bäcken i dalgången 

från växtlighet samt underhålla markvägar och stigar i området. Föreskrifterna är inte heller hinder för 

nyttjandet av området enligt gällande lantmäteriservitut. 

 

B. Föreskrifter jämlikt 9 § naturvårdslagen angående sakägares skyldighet att tåla visst intrång 

 

Markägare och innehavare av särskild rätt till mark förpliktas tåla det intrång som följer av att åtgärder vidtas 

enligt skötselplanen för området såsom röjning, gallring, betning och anordnande av stängsel, röjningar av 

stigar, anordnande av parkeringsplatser samt uppsättande av informationsskyltar. 

 
C. Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet 

 

Utöver vad som eljest gäller enligt föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar skall förbud gälla att 

 

 gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

 skada stenmurar 

 otillbörligt störa djurlivet 

 släppa hund lös  

 skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter 

 bortföra torra träd och stubbar 

 tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 

 göra upp eld annat än på upplåten plats 

 på störande sätt använda radio eller dylikt 

 nyttja området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet 

 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning 

 rida och cykla eller framföra motorfordon annat än på härför upplåtna vägar 

 

Föreskrifterna för allmänheten gäller även markägare och innehavare av särskild rätt i den mån pågående 

markanvändning därigenom inte avsevärt försvåras. Markägare eller annan sakägare skall sålunda kunna 

utöva jakt och fiske enligt gällande lagstiftning samt använda samfällda vägar enligt gällande 

lantmäteriservitut. 

 

D.  Föreskrifter enligt 9 § naturvårdsförordningen om vård och förvaltning 

 

 Länsstyrelsen fastställer den till beslutet hörande skötselplanen.  

 Reservatet skall förvaltas av länsstyrelsen.  

 Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 031522). 

 För utförande av vårdåtgärder i området, t ex underhåll av stigar, leder, vägar och parkeringsplatser samt 

tillsyn skall uppdragstagare utses. Som uppdragstagare kan enkskilda föreningar eller myndigheter och 

kommuner komma ifråga. 
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Ikraftträdande 

 

Detta beslut träder i kraft den dag beslutet vunnit laga kraft. 

 

          

 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom 3 veckor från den dag klaganden fått 

del av beslutet. 

 

     

  

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

 

 

    Lars Bergenudd 


