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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

ändring och utvidgning av naturreservatet Tolseboda 
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10 FS 2005:15 

 

Utkom från trycket 

den 2 juni 2005 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken, att ändra och utvidga 

naturreservatet Tolseboda till att omfatta det på bifogad karta angivna området, 

bilaga 1, inom fastigheten Johannishus 1:2 i Hjortsberga socken, Ronneby kommun. 

 
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. 

 

Länsstyrelsens resolution den 27 juni 1961 såvitt den rör fridlysning av vad som 

betecknats som område VI  (Tolseboda 11, det s. k. Sachsiska Schweiz) såsom 

naturminne och härtill hörande fridlysningsföreskrifter skall upphöra att gälla, när 

detta beslut vunnit laga kraft. 

 

Naturreservatet skall benämnas Tolseboda. 

 

Syftet med reservatet  

Ändamålet med den ursprungliga fridlysningen var ”att så länge som möjligt bevara 

nuvarande typ av gammal bokskog och att studera konkurrensen mellan bok och 

gran på godartad mark” 

Ändamålet var motsägelsefullt eftersom invandrande gran förändrar ”nuvarande typ 

av gammal bokskog”. På grund av det stora antalet skyddsvärda arter som lever i 

reservatet och som hotas av den under de senaste 40 åren snabba invandringen av 

gran, finns enligt länsstyrelsen skäl att ändra syftet enligt vad som framgår nedan. 

På grund av att det även finns starkt hotade arter i de grova granlågorna kompliceras 

skötseln av området. 

 

Syftet med reservatet och utökningen av den skyddade arealen är: 

 att skydda värdefulla naturmiljöer  så att gynnsam bevarandestatus upprätthålls 

för habitattyperna  Bokskog av fryletyp, 9110  och Äldre ekskogar på sura, 

sandiga marker, 9190.   

Habitattypen 9190 beskrivs i Vegetationstyper i Norden, naturtyperna 2231 och 

2232. Naturtyp 2231, ekskog av örtfattig typ; förekommer dels på lätta sandiga 

jordar, dels på grunda hällmarksjordar.  

 att i det ursprungliga reservatet bevara biologisk mångfald och skydda 

livsmiljöer för skyddsvärda arter knutna till en gammal boknaturskog med 

mindre inslag av gammal gran i en bäckdal. I skogen finns god tillgång på grov 

död ved i olika nedbrytningsstadier.  

 att återställa och nyskapa värdefulla livsmiljöer genom att utöka arealen 

bokskog med mindre inslag av gran och därigenom bilda förutsättningar för 

större populationer av skyddsvärda arter i naturreservatet.  

 att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i ekskog med inslag av tall i 

anslutning till hällmarker och grunda jordar 
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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 
1. uppföra byggnad eller anläggning 

2. anlägga väg 

3. anlägga luft- eller markledning 

4. anordna upplag 

5. borra, spränga, gräva, schakta, utfylla, tippa eller skada marken 

6. bedriva täkt i någon form  

7. dika eller dämma 

8. uppföra flaggstång, mast eller antenn 

9. avverka skog eller utföra skogsvårdsåtgärd 

10. ta bort eller upparbeta dött träd, vindfälle eller stubbe 

11. plantera eller så träd, buskar eller andra växter 

12. inplantera för området främmande växt- eller djurart  

13. framföra motordrivet fordon annat än i samband med uttransport av fällt vilt 

med    s. k. Älgdragare eller motsvarande 

14. använda kemiska bekämpningsmedel, kalka 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 förpliktigas tåla att åtgärder 

vidtas inom området enligt fastställd skötselplan, såsom att det i reservatet: 

1. utförs röjning av invandrande gran och uppsättande av informationsskyltar 

2. genomförs undersökningar av djur-, svamp- och växtarter 

 

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 förbjudet att inom reservatet 

1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och 

omkullfallna träd och buskar  

2. fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller 

reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 

3. gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen 

4. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt 

5. uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift 

6. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

7. framföra fordon annat än på väg 

8. rida eller cykla annat än på väg 

9. göra upp eld 

10. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 

11. anordna lägerverksamhet eller tävling 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 samla in vedlevande insekter eller vedlevande svampar 

 bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av 

utrustning 

 

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

naturvårdsförvaltaren att sköta området enligt till beslutet hörande skötselplan.  
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Fastställelse av skötselplan 
Med stöd av 3 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

fastställer Länsstyrelsen den till beslutet hörande skötselplanen. Reservatet skall 

förvaltas av Länsstyrelsen. För utförande av åtgärder enligt skötselplan kan 

uppdragstagare utses. 

 

Ikraftträdande  
Detta beslut träder ikraft den dag det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap. 

30 § miljöbalken gäller dock omedelbart, även om de överklagas. 

 

Överklagande  
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom tre veckor 

från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. 
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INGEGERD WÄRNERSSON  
 

                             Lars-Göran Olsén  


