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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande 

av naturreservatet Tattamåla i Karlshamns kommun 
 

beslutade den 20 december 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 del av fastigheten Tattamåla 1:1 i 

Hällaryds socken, Karlshamns kommun och del av fastigheten Halahult 1:80 

i Åryds socken, Karlshamns kommun som naturreservat.  

 

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 Tattamåla. 

Syfte 

Syftet med reservatet är att i  

 

hela området 

 bevara områdets biologiska mångfald av naturtyper som ingår i EU:s 

ekologiska nätverk Natura 2000, rödlistade arter samt i övrigt 

naturskogsarter och hävdberoende arter. 

 bidra till att uppfylla regeringens miljökvalitetsmål levande skogar, 

myllrande våtmarker, levande sjöar och vattendrag och ett rikt 

odlingslandskap. 

 bevara, underhålla och åskådliggöra kulturhistoriskt präglad 

vegetation, kulturhistoriska lämningar och spår efter tidigare 

brukande och hävdformer. 

 säkerställa områdets framtida funktion som spridningskälla för 

hotade arter till omgivningen. 

 tillgodose friluftslivets behov av områden med naturskog och äldre 

kulturlandskap i ett för Blekinges mellanbygd karakteristiskt 

omväxlande och sjörikt landskap.  
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skogsmark 

 bevara de värdefulla livsmiljöerna ek-avenbokskog av 

buskstjärnblommatyp, boreonemorala, äldre naturliga ädellövskogar 

av fennoskandisk typ med rik epifytflora, bokskog av fryletyp, äldre 

ekskogar på sura, sandiga marker och västlig taiga med tallskog, 

blandskog och triviallövskog, samt de växt- och djursamhällen som 

är karakteristiska för dessa livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer 

som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för livsmiljöerna 

gynnsam omfattning. Tall och ek samt karaktärsarter som t. ex. 

myskmadra, blåsippa och murgröna ska ha gynnsamt tillstånd, liksom 

de skyddsvärda arterna bokvårtlav, grå skärelav och pulverklubba.  

 

våtmark 

 bevara de värdefulla livsmiljöerna lövsumpskogar av fennoskandisk 

typ, alluviala lövskogar som tidvis är översvämmade, lövrik 

myrmark, öppna kärr och strandkärr. Karakteristiska växt- och 

djursamhällen och arter inom livsmiljöerna, som t. ex. missne, 

skärmstarr, sjöranunkel och strandklo ska ha gynnsamt tillstånd. 

Strukturer som död ved och gamla grova träd ska förekomma i för 

livsmiljöerna gynnsam omfattning. De öppna kärren och strandkärren 

längs Tattån hålls fria från igenväxningsvegetation. Funktioner som 

stabilt mikroklimat, naturliga vattenståndsfluktuationer och 

opåverkad hydrologi ska bevaras.   

 

sjöar 

 bevara de växt- och djursamhällen som är karakteristiska för sjöarnas 

olika livsmiljöer i gynnsamt tillstånd. Strukturer och funktioner som 

säsongsvisa vattenståndsvariationer och fria vandringsvägar för 

vattenorganismer ska bevaras. Karaktärsarter för vatten- och 

strandvegetationen som t. ex. vit och gul näckros, sydbläddra, 

vattenklöver, skvattram, safsa och rundsileshår ska ha gynnsamt 

tillstånd. 

 

naturbetesmark 

 bevara och utveckla de värdefulla livsmiljöerna ekhagmark, öppen 

hagmark, ek- hassellund och träd- och buskrika holmar, samt de växt- 

och djursamhällen som är karakteristiska för dessa livsmiljöer i 

blekingska mellanbygdens betesmarker i gynnsamt tillstånd. 

Återskapa, vårda och säkerställa kontinuiteten av strukturer som 

lövtuktade träd, äldre solitära individer, mosaiken av öppenhet och 

slutenhet i träd- och buskrikare miljöer samt väl avbetad gräsmark 

såväl som extensivt betat högvuxet fältskikt. Karaktärsarter som t.ex. 

svinrot, darrgräs, stagg, lungört och gullviva ska ha gynnsamt 

tillstånd.  

 

restaureringsmark 

 återskapa blandskog, ädellövskog respektive öppen naturbetesmark i 

områden med kulturbarrskog. 
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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 

 Uppföra byggnad eller annan anläggning på såväl mark som i  

 vatten. 

 Anlägga väg, anordna upplag, spränga, gräva, borra, muddra, dämma, 

schakta, dränera, utfylla, tippa eller utföra annan markbearbetning. 

 Anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad. 

 Uppföra flaggstång, mast, antenn eller motsvarande anordning. 

 Bedriva täkt i någon form. 

 Skada eller förändra mark eller vegetation.  

 Inplantera för området främmande växt- eller djurarter. 

 Avverka träd och buskar, gallra, röja, ta bort eller upparbeta dött träd 

eller vindfälle.  

 Använda eller sprida kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

kalk, gödselmedel eller näringsämnen. 

 Använda parasitbekämpningsmedel (t ex avermectiner) som 

utsöndras med kreaturens spillning i en för insekter skadlig form. 

 Lägga igen öppna diken.  

 Kultivera naturbetesmarker. 

 

Ovanstående föreskrifter utgör inte hinder för ägare till fastigheten Tattamåla 

1:1 att använda vändplatsen i områdets NO del som upplagsplats för timme, 

att använda sig av stig och väg i områdets NO och SV delar för uttag av 

timmer, att rensa diket i reservatets S del, samt att avlägsna sly och 

skuggande vegetation längs tomtmark och åkermark i reservatets SV del.  

Ovanstående föreskrifter utgör inte heller hinder för förvaltaren att utföra de 

åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel. 

 

Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken om förpliktelser för ägare och 

innehavare av särskild rätt till fastigheter att tåla visst intrång 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt till mark och vatten förpliktas tåla att 

anordningar utförs och åtgärder vidtas inom området enligt fastställd 

skötselplan, såsom  

 Utmärkning av reservatet. 

 Anläggande och underhåll av parkeringsplats och vandringsleder 

samt uppsättning av informationstavla vid anlagd parkeringsplats 

nordost om Bökesjön.  

 Betesdrift, naturvårdsbränning, utglesning, plockhuggning, 

avverkning av kulturbarrbestånd, hamling, restaurering och vård av 

kulturhistoriskt präglad vegetation och kulturhistoriska lämningar.  

 Undersökningar av växt- och djurlivet, mark- och vattenförhållanden 

samt andra naturförhållanden som ett led i uppföljningen av syfte och 

mål med reservatet. 
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Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas 

och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom reservatet 

 

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning.  

 Otillbörligt störa djurlivet. 

 Skada mark eller vegetation. 

 Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 

 Plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar. 

 Skada kulturhistoriska lämningar. 

 Medföra okopplad hund annat än vid jakt. 

 Framföra motorfordon på land eller inom de vattenområden som 

ingår i reservatet. 

 Rida annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar.  

 Cykla annat än på hårdgjorda grusbelagda stigar och vägar. 

 Tälta, ställa upp husvagn eller husbil.  

 Göra upp eld annat än vid för ändamålet iordningställd plats. 

 På störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller därmed jämförlig 

anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller. 

 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att  

 Bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 

 Nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan 

motsvarande verksamhet. 

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

anordning. 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 

för naturvårdsförvaltaren och arrendator att sköta området enligt fastställd 

skötselplan, eller att utföra normalt underhåll av vägar och stigar.  

 

Föreskrifterna skall inte heller utgöra hinder för innehavare av servitut eller 

nyttjanderätt att framföra motorfordon på hårdgjorda grusbelagda vägar, 

framdra ledning (exempelvis kraft- eller teleledning) inom området, eller att 

underhålla och genomföra reparation av ledningarna. 

 

Länsstyrelsen erinrar om att det enligt 7 kap 7 § miljöbalken kan meddelas 

dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 

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. Samråd skall ske med 

markägarna. För utförande av åtgärder enligt skötselplanen kan 

uppdragstagare utses. 

 

Ikraftträdande 

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

7 kap. 30 § miljöbalken gäller dock omedelbart, även om de överklagas. 
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Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom tre 

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

 

 

INGEGERD WÄRNERSSON 

 

Åsa Nilsson 

 

 

Bilaga: 

Karta 

 


