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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande 

av naturreservatet Hjärthalla i Sölvesborgs kommun 
 

beslutade den 4 december 2007 

 

Utkom från trycket 

den 28 augusti 2008 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808), om 

bildande av naturreservat av det på bifogad karta avgränsade området.  

 

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 för reservatet enligt nedan.  

 

Naturreservatet skall benämnas Hjärthalla. 

 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att 

 Bevara, återskapa och vårda områdets värdefulla livsmiljöer i 

gynnsamt tillstånd, som naturskogsartade bokskogar av såväl 

näringsfattig som näringsrik typ, näringsrik ek eller ek-avenbokskog 

och lövsumpskog, naturliga fodermarker i form av ris- och gräshedar 

och artrika silikatgräsmarker i olika successionsfaser samt lövrika 

biotopmosaiker och artrika brynzoner, med växt- och djursamhällen 

som är karaktäristiska för dessa livsmiljöer i det listerländska 

restbergslandskapet. Strukturer som död ved, gamla grova träd, 

senvuxna träd, bärande träd, blommande lövbuskar, 

gräsmarksjordblottor samt småvatten ska förekomma i en omfattning 

som är gynnsam för livsmiljöerna. 

 Bevara värdefulla sen-/postglaciala strandbildningar och andra 

geovetenskapligt intressanta spår och lämningar. 

 Bevara och vårda kulturhistoriska lämningar, som t.ex. förhistoriska 

boplatser, stensättningar och stenmurar. 

 Ge allmänheten möjlighet att vistas i och lära sig mer om ett område 

med rika naturupplevelser och av stort värde för friluftslivet.  
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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 byggnad eller anläggning.  

 Anlägga väg. 

 Anlägga luft- eller markledning. 

 Vidta åtgärder som förändrar områdets topografi och ytförhållanden 

eller landskapets allmänna karaktär såsom att borra, gräva, spränga, 

schakta, fylla ut, tippa, anordna upplag, dika, dämma eller utföra annan 

markbearbetning. 

 Bedriva täkt. 

 Uppföra kraftverk, mast, antenn, torn eller motsvarande. 

 Ta bort eller skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar. 

 Plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter, eller för trakten 

genetiskt främmande raser/typer. 

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

eller vindfälle, utöver siktröjning enligt nedan.  

 Bedriva skogsodling. 

 Gödsla eller sprida jordförbättringsmedel eller kemiska 

bekämpningsmedel. Undantag utgör mark som enligt fastställd 

skötselplan kan brukas som åkermark, där stallgödsel får spridas enligt 

ekologiska odlingsprinciper.  

 Använda parasitbekämpingsmedel som utsöndras med spillningen i 

form som är skadlig för insekter, t.ex. avermectiner. 

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

anknytning till hävdvunnen skötsel av området. 

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

 Lägga igen öppna diken eller rensa diken. 

 Hålla djur i betesmarkerna under perioden 1 december – 15 april, med 

undantag för gräsmarkerna kring Hjärthallas topp där djur inte får 

hållas utan länsstyrelsens tillstånd under perioden 1 december – 

31 juli. 

 Tillskottsutfodra betesdjur eller stödutfodra vilt. 

 Utföra siktröjningar för jakt. 

 Upplåta mark- eller vattenområden för tävlingar, övningar, 

lägerverksamhet eller annan motsvarande aktivitet. 

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

särskild rätt till fastighet som ingår i reservatet 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och 

innehavare av särskild rätt till fastighet som ingår i reservatet tåla att 

åtgärder vidtas inom området enligt fastställd skötselplan, såsom 

 Utmärkning av och upplysning om reservatet.  

 Röjning, gallring och avverkning av träd och buskar, behandling av 

gräsvegetation i fodermarker samt betesdrift.  

 Uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 

naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen i enlighet 

med fastställd skötselplan. 

 Undersökning av djur- och växtliv samt andra naturförhållanden som 
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ett led i uppföljningen av syfte och mål med reservatet. 

Föreskrifter enligt 7 kap 30 § miljöbalken om rätten att färdas och 

vistas i reservatet och om ordningen i övrigt i reservatet 

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 Förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

 Ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som t.ex. stenmurar. 

 Fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller 

liggande träd och buskar, eller bortföra död ved från skogsmarkerna. 

 Fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras 

biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 

 Inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för 

trakten genetiskt främmande raser/typer. 

 Medföra okopplad hund, annat än vid jakt eller för eftersök, eller 

annat lösgående husdjur. 

 Göra upp eld.  

 Framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till 

reservatsområdets parkering. 

 Rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar och 

stigar.  

 Tälta, ställa upp husvagn eller husbil. 

 På störande sätt använda radio, bandspelare, cd-spelare eller därmed 

jämförlig anordning eller på annat sätt åstadkomma störande buller. 

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 Samla in insekter, mossor, lavar eller vedlevande svampar, eller 

gräva upp växter. 

 Bedriva vetenskaplig forskning eller undersökningsverksamhet som 

omfattar provtagning eller installation av utrustning. 

 Nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan 

motsvarande aktivitet. 

 Sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 

      anordning 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap miljöbalken ska inte utgöra hinder för 

åtgärder i samband med skötsel av området eller för anordnande av 

information i enlighet med av Länsstyrelsen fastställd skötselplan. 

Föreskrifterna skall vidare inte hindra normalt underhåll av vägar och stigar, 

utförande av åtgärder för drift och underhåll av ledningar enligt gällande 

servitut och nyttjanderätt, eller andra rättighetsinnehavare att nyttja sina 

rättigheter. Erforderliga tillstånd skall alltid sökas/inhämtas från 

Länsstyrelsen vid varje enskilt tillfälle när luftledning byts ut mot jordkabel. 

Jakträttigheter påverkas inte av reservatsföreskrifterna.  

 

Fastställelse av skötselplan 

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

miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen den till beslutet hörande 

skötselplanen. Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. 

 

Ikraftträdande  

Detta beslut träder ikraft 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 införd i ortstidning 

       

 

INGEGERD WÄRNERSSON 

 

Ingegerd Erlandsson 

 

 

Bilaga: 

karta 


