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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om bildande 

av naturreservatet Mörrumsåns dalgång i Karlshamns och 

Olofströms kommuner  

 

beslutade den 9 juni 2008 

 

Utkom från trycket 

den 28 augusti 2008 

Beslut 

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

bildande av naturreservat av de på bifogad karta avgränsade mark- och 

vattenområdena.  

 

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 Mörrumsåns dalgång 

 

 

 

Syfte 

Syftet med naturreservatet är att 

 bevara områdets biologiska mångfald både i limnisk miljö och på land,  

 bevara, återskapa och vårda värdefulla livsmiljöer såsom Mörrumsåns 

naturliga åfåror, naturskogar med i huvudsak lövträd och tall, 

odlingslandskapets natur-betesmarker och slåtterängar, samt de i 

reservatet förekommande naturtyperna som ingår i EU:s ekologiska 

nätverk Natura 2000. Strukturer som död ved, gamla grova träd, 

hamlade träd, fria vandringsvägar och möjlighet till kontinuerliga 

vattenflöden hela året samt säsongsmässiga vattenståndsfluktuationer 

skall förekomma i en omfattning som är gynnsam för livsmiljöerna 

och de växt- och djursamhällen samt arter som är karaktäristiska för 

Mörrumsåns dalgång, t.ex. lax och havsöring (älvegna stammar), skall 

tillförsäkras gynnsamt bevarandetillstånd, 

 bevara värdefulla isälvsavlagringar och andra geovetenskapligt 

intressanta spår och lämningar, 

 med beaktande av naturvärdena bevara och vårda värdefulla 

kulturhistoriska lämningar, såväl i vattendrag som på land, 
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 trygga tillgången till ett för friluftslivet betydelsefullt område och 

tillgodose allmänhetens möjlighet till rörligt friluftsliv som kan ge rika 

natur- och kulturupplevelser och erbjuda en tilltalande landskapsbild, 

och som därmed är av stort värde för friluftslivet, samt informera 

besökarna om områdets geologi, naturmiljöer och kulturhistoria med 

beaktande av naturskyddsaspekter, såväl på redan befintliga leder som 

på nya vandringsstigar inom området. 

 

 

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 

 reglera vattenföringen i Mörrumsån inom reservatet på annat sätt än 

som framgår av lagakraftvunna domar.  

 uppföra byggnad eller anläggning, utöver de byggnader eller 

anläggningar som enligt nedan kan uppföras efter tillstånd av 

Länsstyrelsen.  

 vidta åtgärder som förändrar områdets topografi och ytförhållanden 

eller land-skapets allmänna karaktär såsom att gräva, schakta, tippa, 

fylla ut, muddra, dämma, valla in, dika eller anordna upplag. 

 uppföra kraftverk, mast eller antenn. 

 bedriva täkt. 

 bedriva fiskodling eller annan aquakultur. 

 avverka träd eller buskar, gallra, röja, ta bort eller upparbeta dött träd 

eller vindfälle. 

 utföra skogsodling. 

 plantera in för trakten främmande växt- eller djurarter, liksom för 

trakten genetiskt främmande raser/typer. 

 använda kemiska bekämpningsmedel. 

 använda gödselmedel, annat än på åkermark där endast naturliga 

gödselmedel får spridas. 

 använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i 

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

 

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

 uppföra byggnad för jordbrukets behov. 

 bygga till befintliga vattenkraftsanläggningar. 

 anlägga väg, parkeringsplats, båtbrygga, bro, campingplats, 

toalettbyggnad eller grillplats. 

 dra fram luft- eller markledning. 

 lägga igen öppna diken eller rensa diken. 

 hålla djur i betesfållorna under perioden 1 december – 15 april. På 

mark som enligt skötselplanen är skog eller kan fortsätta att brukas 

som åker får dock djur hållas året om.  

 kalka mark eller vatten, annat än enligt av Länsstyrelsen godkänd 

kalkningsplan. 

 ändra byggnaders yttre utformning eller färgsättning. 

 väsentligt ändra användningen av befintliga byggnader. 

 riva befintliga byggnader och anläggningar. 
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Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 

För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och 

innehavare av särskild rätt till fastighet tåla att åtgärder vidtas inom 

området enligt fastställd skötselplan, såsom 

 utmärkning av och upplysning om reservatet.  

 fiskevårdande åtgärder, såsom anläggande och underhåll av fiskvägar 

förbi vandringshinder och lekbottnar i ån samt eventuella 

vegetationsröjningar i ån. 

 röjning, gallring, avverkning och hamling av träd och buskar, 

behandling av gräsvegetation i befintliga och blivande fodermarker, 

slåtter, betesdrift och åkerbruk.  

 uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för 

naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen i enlighet 

med fastställd skötselplan. 

 undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 

vattenförhållanden. 

 

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 

 gräva eller skada fast naturföremål eller ytbildning. 

 ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar, som t.ex. odlingsrösen, 

stenmurar, fägator, hålvägar, äldre lämningar efter byggnader eller 

fasta fisken.  

 fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller 

liggande träd och buskar eller bortföra död ved från skogsmarkerna.  

 plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, gräva upp växter, 

annat än för vetenskapliga undersökningar och då först efter tillstånd 

av Länsstyrelsen.  

 fånga eller insamla djur på ett sådant sätt att deras biotoper eller 

reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 

 inplantera för området främmande växt- och djurarter, eller för 

trakten genetiskt främmande raser/typer. 

 göra upp eld, med undantag för eldning på grillplatser som är 

upplåtna för ändamålet eller i spritkök och gasolkök. 

 framföra motorfordon utanför vägar upplåtna för motorfordonstrafik, 

annat än i samband med uttransport av fällt vilt med s.k. älgdragare 

eller motsvarande. 

 framföra cykel annat än på vägar.  

 rida eller köra med häst annat än på för motorfordonstrafik upplåtna 

vägar. (Med tillstånd från markägaren får dock ridning ske på 

markvägar eller marker som enligt fastställd skötselplan angivits som 

kultiverade fodermarker eller åkrar.) 

 tälta i hagmarker, på slåtter- eller åkermarker. I skogsmarker är 

tältning tillåten enligt allemansrättsliga regler.  

 ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn och då endast på 

iordningställd parkeringsplats. 

 varaktigt lägga upp båt eller annan farkost annat än på för ändamålet 

upplåtna platser.  
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Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att 

1. samla in fjärilar och skalbaggar. 

2. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning.  

3. undersöka förekomst av mineralämnen. 

4. nyttja området för tävling, övning, lägerverksamhet eller annan 

aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller för det rörliga 

friluftslivet. 

5. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig 

anordning. 

 

Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 

för åtgärder i området enligt den av Länsstyrelsen fastställda skötselplanen. 

Föreskrifterna skall vidare inte hindra nyttjande av samfälligheter, servitut 

eller nyttjanderätter. Föreskrifterna innebär inte hinder för anläggande och 

underhåll av fiskvägar enligt av Länsstyrelsen godkänd plan eller för att i 

samband med detta sänka vattenståndet i dammarna. Hinder föreligger inte 

heller för drift, underhåll, restaurering eller ombyggnad av befintliga 

ledningar och anläggningar för kraftproduktion eller elöverföring, ej heller 

för normalt underhåll av vägar och stigar. Erforderliga tillstånd skall alltid 

sökas hos Länsstyrelsen vid varje enskilt tillfälle när luftledning byts ut mot 

jordkabel, likaså vid eventuell nyanslutning till elnätet då markledning är att 

föredra framför luftledning.  

Jakt- och fiskerättigheter 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. 

 

Detta beslut kan överklagas hos regeringen, miljödepartementet, inom tre 

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

 

 

       

 

 

INGEGERD WÄRNERSSON 

 

Ingegerd Erlandsson 
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