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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 10 FS 2010:24 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut 

om ändring för naturreservatet Spraglehall                       

i Sölvesborgs kommun 

 
beslutade den 21 juni 2010. 

 

Utkom från trycket 

den 23 juni 2010 

Beslut 

Med ändring av länsstyrelsens beslut den 11 oktober 1971, dnr IIIR11-2-

71, bestäms följande beträffande naturreservatet Spraglehall, omfattande 

fastigheten Mjällby 4:4 i Mjällby socken, Sölvesborgs kommun. 

Reservatets gräns på land är inmätt gräns enligt karta (bilaga 1) och gräns 

i strandlinje följer lägsta lågvattenlinje.  

 

För reservatet ska gälla det syfte som anges nedan och de föreskrifter 

som, med stöd av 7 kap. 5,6 och 30 §§ miljöbalken, fastställs i detta 

beslut. 

 

De föreskrifter som fastställts i länsstyrelsens beslut den 11 oktober 1971 

och vad som i det beslutet bestämts om reservatets vård ska upphöra att  

gälla när detta beslut vunnit laga kraft.  

 

Skötselplan och förvaltning av naturreservatet  
Fastställande av skötselplan 

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

enligt miljöbalken m.m. fastställer länsstyrelsen skötselplanen 

för naturreservatet (bilaga 2). 

 

Förvaltning 

Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet. 

 

Reservatets gräns ska vara utmärkt enligt svensk standard (SIS 

03 15 22) och Naturvårdsverkets anvisningar.  
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Syftet med naturreservatet är att  

 skydda ett område som är värdefullt främst ur biologisk-ekologisk 

och geologisk synpunkt, 

 bevara, återskapa och vårda områdets värdefulla livsmiljöer i 

gynnsamt tillstånd, såsom strandängar vid Östersjön, 

silikatgräsmarker, silikatbranter, hällmarkstorrängar och 

ädellövskog, med växt- och djursamhällen som är karaktäristiska för 

dessa livsmiljöer i det listerländska restbergslandskapet. Strukturer 

som välbetade ytor, fiskfria och solexponerade småvatten i anslutning 

till ädellövskog, kärr/fuktstråk, död ved, hålträd, gamla grova träd, 

senvuxna träd, blommande och bärande träd och buskar ska 

förekomma i en omfattning som är gynnsam för livsmiljöerna. 

Typiska växt- och djursamhällen och arter inom området ska ha 

gynnsamt tillstånd, 

 bevara och åskådliggöra värdefulla geologiska bildningar, såsom 

restberg med bankningsvittringar, sen-/postglaciala bildningar och 

andra geovetenskapligt intressanta spår och lämningar, 

 skydda och vårda ett område som också har kulturhistoriska värden 

och bevara, underhålla och åskådliggöra värdefulla kulturhistoriska 

lämningar, såsom registrerad fornlämning i form av stensättning, 

stenmurar, stenkåsar, ålagård, hålväg, nedlagt stenbrott och plomberat 

värn,  

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

med rika naturupplevelser och av stort värde för friluftslivet, samt 

informera om områdets karaktäristiska naturmiljöer och arter likväl 

som dess utvecklingshistoria, ur såväl naturhistorisk som 

kulturhistorisk synvinkel. 

 

 

A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om 

inskränkningar i markägares och annan sakägares rätt att förfoga 

över fastighet inom reservatet. 

 

1 § Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det 

förbjudet att inom reservatet: 

1. uppföra helt ny byggnad eller andra anläggningar,  

2. anlägga väg, anordna upplag, spränga, gräva, schakta, borra, 

muddra, dränera, utfylla eller tippa, 

3. anlägga luft- eller markledning, stängsel eller hägnad, 

4. uppföra flaggstång, mast eller antenn, kraftverk eller motsvarande 

anläggning, 

5. bedriva täkt i någon form,  

6. lägga igen öppna diken, dika eller dämma,  

7. avverka träd och buskar, gallra, röja, bortföra eller upparbeta torra 

träd eller stubbar,  

8. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 

9. inplantera för området främmande växt- eller djurart, 

10. använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel, 

11. använda parasitbekämpningsmedel t.ex. avermectiner, som 

utsöndras med spillningen och där är skadligt för insekter,  

12. bedriva jakt.  
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Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 

13. rensa diken, 

14. hålla djur i betesmarkerna under perioden 1 december – 1 april, 

15. tillskottsutfodra betesdjur eller stödutfodra vilt, 

16. uppföra fålla, vindskydd eller liknande anordning för betesdjurens 

behov, 

17. uppföra fågeltorn eller sätta upp holkar, 

18. bedriva skyddsjakt på mink med ej dödande fälla. 

 

B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares 

och annan sakägares skyldighet att tåla visst intrång. 

 

2 § För att tillgodose syftet med reservatet förpliktigas markägare och 

innehavare till särskild rätt till fastighet att tåla följande åtgärder och 

anordningar vidtas inom området enligt fastställd skötselplan: 

1. utmärkning av och upplysning om reservatet 

2. röjning, gallring och avverkning eller annan skötselåtgärd samt     

betesdrift,  

3. uppförande och underhåll av anläggningar och anordningar för      

naturvårdens, friluftslivets och kulturmiljövårdens intressen,  

4. undersökningar av växt- och djurlivet samt mark- och vatten-

förhållanden. 

 

 

C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken om 

rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt inom reservatet. 

 

3 § Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det 

förbjudet att inom reservatet:  

1. skada mark,  

2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 

3. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar som stenmurar och   

vägar, 

4. otillbörligt störa djurlivet, 

5. skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt,  

eller bortföra död ved,  

6. gräva upp växter,  

7. fånga eller insamla ryggradslösa djur på ett sådant sätt så att deras 

biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 

8. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur med 

undantag för hund när den används vid eftersök,  

9. framföra motordrivet fordon annat än på anvisad väg fram till 

reservatsområdets parkering, 

10. rida, köra med häst eller cykla annat än på härför upplåtna vägar 

och stigar, 

11. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, 

12. göra upp eld annat än där det finns iordningställd eldplats, 

13. åstadkomma störande buller. 
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Vidare är det utan Länsstyrelsens tillstånd förbjudet att: 

14. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen behövs för artbestämning,  

15. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning, 

16. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning, informations- och reservatsskyltar samt 

gränsmärken undantagna, 

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

aktivitet som kan inverka störande på naturmiljön eller det rörliga 

friluftslivet. 

 

Undantag från föreskrifter 

Föreskrifterna gäller ej Länsstyrelsens tjänstemän i samband med 

tillsyns- och förvaltningsuppdrag.  

 

4 § Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken under A och C ska 

inte utgöra hinder för: 

 naturvårdsförvaltaren att utföra eller låta utföra de åtgärder som     

erfordras för reservatets skötsel enligt fastställd skötselplan, samt 

tillsyn och skötsel av betesdjur, 

 för innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av 

annan rätt att utnyttja sina rättigheter, 

 

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

meddelas dispens från föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 

 

Upplysningar 
Länsstyrelsen vill upplysa om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för syftena med reservatet är bl.a: 

 

 7 kap 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 

verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan 

påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område, 

 föreskrifterna i lagen (1998:950) om kulturminnen.  

 terrängkörningslagen (1975:1313) och 

terrängkörningsförordningen (1978:594) med vissa förbud mot 

körning i terräng. 

 

 

 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

   INGEGERD ERLANDSSON 




