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 10 FS 2007:11 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande 

av naturreservatet Östra Kvallåkra i Karlshamns kommun 
 

beslutade den 8 april 2004 

 

Utkom från trycket 

den 1 mars 2007 

 

Beslut 

Länsstyrelsen förklarar, med stöd av 7 kap. 4 §  miljöbalken, det på bifogad 

karta angivna området, omfattande fastigheten  Kvallåkra 1:24 i Hällaryds 

socken och Karlshamns kommun jämte till fastigheten hörande 

vattenområden i Sandsjön och Svartgölen (på vissa kartor kallad för 

Svartasjön) enligt 1 kap. 5 § jordabalken, som naturreservat. Det till länsväg 

631 hörande vägområdet ingår inte i reservatet.  

 

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

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

mm, om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

Naturreservatet skall benämnas Östra Kvallåkra. 

 

Syfte 

Syftet med reservatet är att 

 skydda värdefulla naturmiljöer  så att gynnsam bevarandestatus 

upprätthålls för habitattyperna  Bokskog av fryletyp, 9110, Äldre ekskog 

på sura marker,  9190,  Lövsumpskog av fennoskandisk typ, 9080. 

 bevara biologisk mångfald i naturliga ädellövskogar och lövblandskogar med 

stor variation beroende på en grovblockig morän och kuperad terräng, där träd 

kan åldras fritt och död ved ansamlas, där granen inte får möjlighet att 

kolonisera nya områden  eller öka sin andel i områden där gran förekommer.  

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i form av lövskogar och odlad 

inägomark i den smala dalgången sydost om Sandsjön genom begränsad 

skötsel i träd och buskskikt och odling av åkrarna.  

 tillgodose behov av områden för friluftslivet där rika naturupplevelser 

kan fås i naturskogar med stor variation beroende på topografin, 

småskaligt odlingslandskap, sjöar och intressanta kvartärgeologiska 

ytformer, t ex en rad med mycket stora flyttblock. 
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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, dränera, utfylla eller tippa 

 anlägga luft- eller markledning  

 uppföra flaggstång, mast eller antenn  

 bedriva täkt  

 ta bort eller skada stenmurar eller odlingsrösen 

 lägga igen öppna diken 

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

anknytning till traditionell skötsel av området  

 plantera in för området främmande växt- eller djurarter  

 använda parasitbekämpningsmedel (t ex avermectiner) som utsöndras 

med spillningen i form som är skadlig för insekter  

 avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar 

 utföra skogsodling 

 tillföra handelsgödsel  

 använda kemiska bekämpningsmedel 

 

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 

röjning av stigar, begränsning av andelen gran, åkerbruk, betning och 

anordnande av stängsel, anordnande av parkeringsplats 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 

 gräva eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar 

 skada stenmurar eller odlingsrösen  

 otillbörligt störa djurlivet 

 gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen 

 medföra ej kopplad hund annat än vid jakt 

 göra upp eld  

 framföra motordrivet fordon, cykla eller rida annat än på härför upplåtna 

vägar 

 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 som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 
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Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder att 

sköta området enligt till beslutet hörande skötselplan, ej heller för att 

underhålla diket från Sandsjön enligt gällande vattendom. Föreskrifterna 

utgör heller inget hinder för innehavare av nyttjanderätt, servitut eller 

delägare i samfälligheter att utnyttja sina rättigheter. 

 

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.  

 

Ikraftträdande  

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

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

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom tre 

veckor från den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning. 

       

 

INGEGERD WÄRNERSSON 

 

Lars-Göran Olsén 

 

 

Bilaga: 

Karta 


