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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

                            
 

 

 

 

 

 10 FS 2002:37 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av Lobergets naturreservat i Karlshamns 

kommun 
 

beslutad den 3 juni 2002. 

 

Utkom från trycket 

den 1 augusti 2002 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 4 §  miljöbalken, om bildande av 

naturreservat av det på bifogad karta angivna området, som omfattar 

fastigheterna Loberget 1:5 och 1:23 jämte till Loberget 1:5 hörande 

vattenområde i Mieån enligt 1 kap 5 § jordabalken. Gårdsbyggnader och 

tomt, som är angivna på kartan, ingår i reservatet men är inte tillgängliga 

enligt allemansrätten. 

 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken 

samt 22 § förordningen 1998:1252 om områdesskydd enligt miljöbalken m 

m om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

Naturreservatet skall benämnas Lobergets naturreservat. 

 

 

  

 

Syfte 

Syftet med reservatet är att  

 bevara biologisk mångfald i utmarksskog, ekskog och på odlingsmark 

med ålderdomlig uppbyggnad 

 bevara ett värdefullt kulturpräglat landskap med gården och det 

omgivande odlingslandskapet med ålderdomlig struktur samt torpgrunder 

och torpmiljöer. 

 skydda och nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter på hamlade träd  

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av isälvsavlagringar i 

Mieåns dalgång.  

 tillgodose friluftslivets behov av områden där rika naturupplevelser kan 

fås i naturskogar, småskaligt odlingslandskap och intressanta 

kvartärgeologiska ytformer.  
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Syftet skall nås genom att 

 utmarksskogen får utvecklas fritt med undantag av att försiktiga 

röjningar av barrträd kan utföras runt äldre bokar och för att bevara 

torpgrunder och tjärdalar.  

 inägomarkens  skötsel grundas på den äldre markanvändningen, dvs 

ängsbruk, hamling av träden, naturvårdsinriktat bete och åkerbruk.  

 de hamlade trädens form bevaras genom hävd och nya träd hamlas så att 

de får  samma form som äldre hamlade träd. 

 nya träd hamlas för att säkerställa återväxten av hamlade träd och 

kontinuiteten av miljöer för flora och fauna knutna till äldre hamlade 

träd.  

 gårdsbyggnadernas karaktär av en 1800-talsgård så långt möjligt bevaras. 

 strövstigar hålls väl markerade. 

 

 

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

använda mark och vattenområden inom reservatet.  

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 uppföra helt ny byggnad eller anläggning 

 anlägga väg, anordna upplag, gräva, schakta, utfylla eller tippa 

 anlägga luft- eller markledning  

 uppföra mast  

 uppföra flaggstång eller antenn utanför tomtmark 

 bedriva täkt  

 ta bort eller skada stenmurar eller odlingsrösen 

 lägga igen öppna diken eller att dika 

 skada eller förändra mark eller vegetation på ett sätt som inte har 

anknytning till traditionell skötsel av området  

 plantera in för trakten främmande djurarter eller utanför tomtmark 

främmande växtarter  

 använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i form 

som är skadlig för insekter, t ex avermectiner 

 avverka skog på utmarken 

 utföra skogsodling 

 tillföra handelsgödsel utanför tomtmark 

 använda kemiska bekämpningsmedel utanför tomtmark 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  

 ändra på byggnaders yttre utformning eller färgsättning. 

 riva befintliga byggnader 

 

 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastigheten 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 

slåtter, betesdrift, åkerbruk, röjning, gallring, hamling samt anläggande av 

strövstigar. 
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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  

 gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

 skada stenmurar eller odlingsrösen  

 otillbörligt störa djurlivet 

 gräva upp växter eller plocka blommor  

 beträda slåtterängar under tiden 21 mars till ängsslåttern omkring 20 juli 

utom på markerade strövstigar 

 medföra ej kopplad hund annat än vid jakt 

 göra upp eld  

 framföra motordrivet fordon  

 cykla eller rida annat än på tillfartsvägen till gården 

 tälta, ställa upp husvagn eller husbil 

 på störande sätt utnyttja radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed 

jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller 

 nyttja området för övningar som verkar störande för naturen eller på 

allmänhetens friluftsliv i reservatet  

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

anordning 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 samla in fjärilar eller skalbaggar 

 bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 

för naturvårdsförvaltare att sköta området enligt till beslutet hörande 

skötselplan. Det skall vidare vara tillåtet för gårdsägaren att bruka tomten 

som tidigare och efter prövning av kommunen och samråd med länsstyrelsen 

utföra VA-anläggning. Föreskrifterna skall inte heller vara hinder för 

innehavaren av kraftledningsservitut att bibehålla och underhålla befintlig 

kraftledning enligt gällande servitut. 

  

Fastställelse av skötselplan 

Med stöd av 3§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 

miljöbalken fastställer länsstyrelsen den till beslutet hörande skötselplanen. 

Förvaltare för reservatet skall vara Länsstyrelsen i Blekinge län. Samråd 

skall vid förvaltningen ske med markägarna.  

 

 

 

 

 

INGEGERD WÄRNERSSON 

 

   LARS BERGENUDD 


