
ISSN 0347-1497 

 

Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 10 FS 2008:38  
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring 

av föreskrifter och gräns m.m. för naturreservatet Eriksberg i 

Karlshamns kommun 
 

beslutade den 2 januari 2008 

 

Utkom från trycket 

den 28 augusti 2008 

 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap 4 och 7 §§ miljöbalken (MB) och 

med ändring av länsstyrelsens beslut 1976-10-04, dnr 11.139-2209-74, att 

ändra den inre gränsen för Eriksbergs naturreservat, inom fastigheten 

Eriksberg 1:2, enligt bifogad karta (bilaga 1). 
 

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

med upphävande av föreskrifterna i 1976 års beslut, om föreskrifter för 

Eriksbergs naturreservat enligt nedan (punkt 1.2). 
 

Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 21 § förordningen (1998:1252) 

om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., och med upphävande av vad som 

bestämts i 1976 års beslut, att naturreservatet skall förvaltas av Eriksberg 

Vilt & Natur AB. 

 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att 

 Bevara biologisk mångfald i ett, i första hand av vilda hjortdjur, betat 

mosaiklandskap bestående av bl a ädellövskogar, tallskogar, 

hällmarksområden, öppna inägomarker och buskmarker, samt även 

limniska och marina miljöer. 

 Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, främst naturtyper som 

prioriteras inom Natura 2000.  

 Med beaktande av naturvärdena bevara värdefulla inslag i 

kulturlandskapet. 

 Bereda allmänheten tillträde till området på sådant sätt att detta inte 

innebär störningar på djurlivet. 
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Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten att 

använda mark och vattenområde inom naturreservatet  

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 uppföra ny byggnad eller andra anläggningar 

 bedriva täkt i någon form 

 spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa  

 förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning 

 riva stenmurar, rösen och husgrunder 

 anlägga väg eller annan anordning  

 uppföra flaggstång, mast eller antenn 

 avverka skog eller utföra skogsodling  

 använda kemiska bekämpningsmedel 

 tillföra området för trakten främmande djurarter. 
 

Utan länsstyrelsens tillstånd skall förbud gälla att: 

 framdra mark- eller luftledning 

 använda handelsgödsel annat än på tidigare åkermark 
 

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

särskild rätt till fastigheter som ingår i naturreservatet. 

Markägare och innehavare till särskild rätt till mark och vatten förpliktigas 

tåla att åtgärder vidtas inom området enligt fastställd skötselplan och för att 

uppfylla syftet med naturreservatet. 
 

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

vistas inom naturreservatet och om ordningen i övrigt inom området 

Utöver vad som annars gäller är det förbjudet att 

 beträda det inhägnade området på Dragsö under annan tid på året än 

fr o m 15 juni t o m 31 augusti 

 med undantag för vad som ovan sagts om tillträde till Dragsö, beträda 

det inhägnade området i annan omfattning än länsstyrelsen beslutar, 

eller i den utsträckning markägaren medger 

 skada mark eller vegetation 

 skada stenmurar, rösen och husgrunder 

 störa djurlivet 

 medföra hund 

 skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt 

 tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 

 göra upp eld 

 på störande sätt utnyttja radio, cd-spelare eller dylikt, spela musik 

eller åstadkomma buller 

 framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar 

 medföra båt 
 

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 insamla djur eller växter 

 bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning 
 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 

för markägaren/naturvårdsförvaltaren att sköta området enligt av  
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länsstyrelsen fastställd skötselplan, ej heller för innehavare av servitut eller 

ledningsrätt att nyttja sin rätt. 

 

I avvaktan på att en skötselplan fastställs skall vad som sägs ovan under         

rubriken Syfte vara vägledande vid skötseln av naturreservatet. Innan 

åtgärder, som inte är av enbart underhållskaraktär, utförs skall planerna 

presenteras för Länsstyrelsen för godkännande. 

 

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.  

 

       

 

PER ARNE ANDREASSON 

 

Ulf Lundgren 

 

 

Bilagor: 

1. Karta med reservatets inre gräns 

2. Karta med reservatets yttre gräns 

 


