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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

                            
 

 

 

 

 

 10 FS 2001:57 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av naturreservatet Bökemåla i Karlshamns 

kommun 

 
beslutade den 3 december 2001. 

 

Utkom från trycket 

den 13 december 

2001 

Länsstyrelsen i Blekinge län har denna dag, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, förklarat det 

på bifogad karta angivna området, som omfattar del av fastigheten Åryds-Bökemåla 1:83 i 

Karlshamns kommun, som naturreservat.  

 

  

Det genom detta beslut avsatta reservatsområdet skall benämnas Bökemåla.  

  

  

Syfte  

Syftet med naturreservatet är att 

 

 bevara biologisk mångfald bestående av naturtyper som ingår i EU:s ekologiska nätverk 

Natura 2000, rödlistade arter och häckande fåglar som omfattas av Sveriges åtagande 

för det europeiska nätverket Natura 2000.  

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av naturskogar och småmyrar på norra 

sidan av Ällsjön. 

 återställa och nyskapa värdefulla naturskogsmiljöer så att tall och lövträd åter ges en 

möjlighet att föryngra sig på ett område där en naturskog avverkats varefter gran 

planterats.  

 tillgodose behov av områden med naturskogar för friluftslivet 

 bevara spår av tidigare markanvändning 

 

  

Syftet skall nås genom att  

 naturskogar med tall får utvecklas mot gammelskog med en begränsad skötsel i träd- 

och buskskikt i form av plockhuggning och röjning av unggran med avsikt att förhindra 

att granen skuggar ut ris- och fältskikten. 

 bok och ädellövdominerade naturskogar får utvecklas fritt utan gran 

 vidkronig ek runt torpruinerna friställs och vedartad vegetation som kan skada 

fornlämningarna röjs bort. 

 avverkade och granplanterade marker röjs från planterad gran och all gran i dungar av 

lövträd för att en ny naturskog skall kunna etablera sig med start från de kvarlämnade 

lövträden, tallen samt risskiktet.  

 strövstigar som leder genom de olika skogstyperna och till torpruinerna markeras. 

  

Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att använda 

mark och vattenområde inom reservatet. 

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 

 uppföra helt ny byggnad eller andra anläggningar   
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 anlägga väg, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla eller tippa 

 anlägga luft eller markledning 

 uppföra flaggstång, mast eller antenn 

 bedriva täkt i någon form 

 lägga igen öppna diken eller dika  

 skada eller förändra mark eller vegetation  

 avverka skog, utföra skogsodling eller bortföra torra träd eller stubbar  

 plantera eller så träd, buskar eller andra växter 

 inplantera för området främmande växt- eller djurarter 

 använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel 

 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som 

ingår i reservatet 

Markägare och innehavare till särskild rätt till mark och vatten förpliktigas tåla att åtgärder vidtas inom 

området enligt fastställd skötselplan, såsom röjning av planterad eller invandrande gran, plockhuggning av 

gran, anläggande av strövstig, skötsel av fornminnen samt uppsättande av informationsskyltar. 

 

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om ordningen i övrigt 

i reservatet 

Utöver vad som annars gäller är det inte tillåtet att 

 skada mark 

 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning  

 skada stenmurar, odlingsrösen eller husgrunder 

 otillbörligt störa djurlivet 

 skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt 

 medföra ej kopplad hund annat än vid jakt 

 framföra fordon annat än på härför upplåten väg till parkeringsplatsen  

 rida eller cykla annat än på väg till parkeringsplatsen 

 tälta eller ställa upp husvagn eller husbil  

 göra upp eld annat än på iordningställd plats vid Ällsjön 

 på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt åstadkomma störande buller  

 nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller allmänhetens friluftsliv 

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

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  

 samla in skalbaggar 

 bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltaren att 

sköta området enligt fastställd skötselplan, ej heller för underhåll av kraftledning eller samfälld väg. 

 

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m m har Länsstyrelsen 

fastställt den till beslutet hörande skötselplanen. Reservatet skall förvaltas av Länsstyrelsen.  
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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 kungörelse om 

beslutet var införd i ortstidning. 

 

     

  

 

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

 

 

    Lars Bergenudd 
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