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Länsstyrelsen i Blekinge län, föreskrifter i beslut om 

ändring och utvidgning av naturreservatet Grimsmåla i 

Karlshamns kommun 
 

beslutad den 15 december 2010. 

 

Utkom från trycket 

den 16 dec. 2010 

Beslut 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (1998:808) 

att ändra naturreservatet Grimsmåla till att omfatta det område som 

avgränsats på bifogad karta (bilaga 1). För reservatet skall gälla de 

föreskrifter som anges nedan.  

 

Länsstyrelsens beslut 1979-06-11 (dnr 11.121-418-77) om bildande av 

naturreservatet Grimsmåla upphör att gälla när detta beslut vinner laga kraft.  

 

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

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m 

m om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

Naturreservatets namn ska vara Grimsmåla. 
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Syftet med reservatet är att:  

1. Bevara biologisk mångfald på land och i limnisk miljö:   

 På landskapsnivå – i Natura 2000-området Grimsmåla med 

naturtyperna Vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska 

mossor (3260), Torra hedar (4030), Fuktängar med blåtåtel eller 

starr (6410), Trädklädd betesmark (9070), Näringsrik ek eller ek- 

avenbokskog (9160).  

 På landskapsnivå – bevara variation i lövskogsområden i Mieåns 

dalgång och i ett odlingslandskap med hamlade träd. 

 På landskapsnivå – Mieån i reservatet är en god miljö för 

flodpärlmussla och Mienöring 

 På landskapsnivå – naturreservatet är en god miljö för 

fladdermöss. 

 På artnivå – bevara Natura 2000 arten Flodpärlmussla (1029) och 

lekande Mienöring som är en förutsättning för att flodpärlmusslan 

ska kunna fortplanta sig.  

 På artnivå – bevara Natura 2000-arterna barbastell, 

mustasch/brandts fladdermus, vattenfladdermus, dvärgfladdermus 

och gråskimlig fladdermus. 

 På artnivå – bevara rödlistade och i Blekinge ovanliga arter. 

 

2. skydda värdefulla naturmiljöer i form av.  

 Isälvsavlagringar i Mieåns dalgång vid och strax över högsta 

kustlinjen i form av terrasser, iskontaktbildning, åsrygg och 

dödisgrop.  

 

3. Återställa värdefulla naturmiljöer: 

 Återställa en naturliknande åfåra i Mieån med lekgrus, till 

förmån för Mien-öringen och flodpärlmusslan, där den naturliga 

åfåran har rensats på stenblock 

 

3. Med beaktande av naturvärdena vårda värdefulla kulturhistoriska 

lämningar 

 I form av torp, tjärdal, odlingsrösen och hamlade träd. 

 

4. För det rörliga friluftslivet:  

 Ett besöksmål med vacker natur längs Mieån, kvartärgeologiska 

bildningar i Mieåns dalgång samt rester av ett torp med tjärdal 

och linbastu.  

 

 

Reservatsföreskrifter 
Med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken föreskriver Länsstyrelsen 

följande:  

 

A. Föreskrifter enligt 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i rätten 

att använda mark och vattenområde inom reservatet.  

 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. uppföra ny byggnad, vindkraftverk, eller andra anläggningar.  

2. uppföra mast, antenn eller liknande anordning.  

 



ISSN 0347-1497 

3. anlägga luft- eller markledning. 

4. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk med motsvarande påverkan.  

5. bedriva täkt, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, muddra eller 

tippa. 

6. prospektera efter mineral. 

7. lägga igen öppna diken eller dika. 

8. avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar. 

9. lagra ved som ska flisas, ved eller virke i naturreservatet under 

vedinsekternas flygtid. 

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

11. inplantera för området främmande växt- eller djurart. 

12. utfodra vilda djur annat än i direkt samband med vildsvinsjakt. 

13. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra 

handelsgödsel. 

14. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i 

form som är skadlig för insekter. 

 

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

särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 

 

Ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter förpliktas tåla att 

följande anordningar utförs och att följande åtgärder vidtas:  

1. utmärkning av reservatets gränser och informationstavlor om 

reservatet sätts upp.  

2. utförande och underhåll av parkeringsplats, vandringsleder, rastplats 

och andra liknande anläggningar eller anordningar enligt bifogad 

karta (bilaga 3).  

3. röjning av gran inom naturreservatet, punktåtgärder i form av röjning 

i syfte att gynna spärrgreniga träd på höjdryggen i område 1c, 

naturvårdsinriktad gallring i skötselområdena 2 och 4, årlig fagning, 

slåtter och efterbete i skötselområde 3 samt årlig betesdrift i 

skötselområde 4. Områdena framgår av bifogad karta (bilaga 3). 

Utfallande gagnvirke i samband med naturvårdsåtgärder på statligt 

ägd mark, som utförs med stöd av dessa föreskrifter och fastställd 

skötselplan, tillfaller staten.  

4. genomförande av undersökningar av djur- och växtarter samt mark- 

och vattenförhållanden. 

5. utläggning av stenblock och lekgrus i Mieåns åfåra för att gynna 

flodpärlmusslans fortplantning. 

 

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

vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt i reservatet   
 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. skada mark eller bottnar i vattenområdena.   

2. skada stenmurar eller odlingsrösen.  

3. otillbörligt störa djurlivet.  

4. skada växande eller döda träd och buskar.  

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

rimligen behövs för artbestämning. 

6. medföra lös hund annat än vid jakt.  

7. rida eller cykla annat än på väg.  

8. tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil.  
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9. göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i 

iordningställd eldplats.  

10. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

11. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning 

12. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur. 

13. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på 

naturen eller  

på allmänhetens friluftsliv.   

14. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed 

jämförlig an 

ordning. 

 

 

Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för  

 utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 

reparationer av befintliga ledningsnät enligt gällande servitut och 

nyttjanderätter.  

 

Ovanstående föreskrifter under A och C ska inte utgöra hinder för  

 förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, 

att vidta de åtgärder som erfordras för reservatets långsiktiga vård 

och som framgår av föreskrifterna B1-5 ovan.  

 

Föreskrifterna under C ska inte utgöra hinder för  

 innehavare av särskild rätt till fastighet eller innehavare av annan rätt 

att utnyttja sina rättigheter. 

 

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för syftena med reservatet är bl a: 

 7 kap. 28 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.  

 

 

 

      

 

        



 


