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Länsstyrelsen 

 
 

 

 

 

 

 

 10 FS 2011:5 

 

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

ändring och utvidgning av naturreservatet Utklippan i 

Karlskrona kommun 
 

beslutad den 8 februari 2011. 

 

Utkom från trycket 

den 2011-02-10 

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

att ändra och utvidga naturreservatet Utklippan till att omfatta det område 

som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1).  

Naturreservatets namn ska vara Utklippan. 

 

 

Syftet med naturreservatet  
1. Bevara biologisk mångfald främst i form av groddjur, fågel samt marin 

flora och fauna.  

2. Skydda värdefulla naturmiljöer med geologiska formationer som 

uppkommit genom djupvittring.  

3. Skydda livsmiljöer för skyddsvärda arter som grönfläckig padda, 

strandpadda, flyttande och häckande fågel, samt i ett naturligt marint 

ekosystem på hårdbottnar och mellanliggande mjukbottnar.  

3. Tillgodose behov av områden för friluftslivet i form av en skyddad hamn. 

 

 

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 naturreservatet: 

1. uppföra byggnad eller andra anläggningar  

2. anlägga väg, spränga, gräva, schakta, dränera, muddra, utfylla eller 

tippa 

3. bedriva täkt  

4. anlägga luft- eller markledning 
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5. uppföra flaggstång, mast eller antenn  

6. anordna upplag 

7. avverka träd 

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. jaga de i EU:s Habitatdirektiv Annex 2 listade arterna gråsäl och 

knubbsäl 

12. jaga på och runt Norraskär, Södraskär och i hamnen, med undantag 

för skyddsjakt på mink 

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

särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 

 

Ägare och innehavare till särskild rätt till fastigheter förpliktigas tåla att 

följande åtgärder utförs och vidtas:  

1. informationstavlor om reservatet sätts upp och underhålls. 

2. röjning av stigar sker inom skötselområde 3. 

3. röjning av buskar och sly av igenväxningskaraktär sker inom hela 

reservatet. 

4. kulturhistoriska lämningar och miljöer hålls fria från 

igenväxningsvegetation. 

5. Norraskär får betas efter den 1 augusti. 

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

och vattenförhållanden. 

7. städning av ilandflutet skräp längs stränderna. 

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

vistas och om ordningen i övrigt i reservatet 

Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. skada mark, fast naturföremål eller ytbildning 

2. skada byggnader och anläggningar  

3. otillbörligt störa djurlivet 

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

5. medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat 

6. göra upp eld annat än på anvisad eldplats 

7. använda engångsgrillar 

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

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

9. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning.  

10. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på 

naturen eller på allmänhetens friluftsliv  

11. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning  
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Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för  

 utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 

reparationer av befintliga ledningsnät, antenner, byggnader, hamn 

och andra anläggningar enligt gällande servitut och nyttjanderätter. 

 

Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 

 förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, 

att vidta de åtgärder som erfordras för reservatets långsiktliga vård 

och som framgår av föreskrifterna B1-7 ovan. 

  

Föreskrifterna under C skall inte utgöra hinder för 

1. innehavare av särskild rätt till fastigheter eller innehavare av annan 

rätt att utnyttja sina rättigheter. 

2. fortsatt användning av ett markområde vid fyren som 

helikopterlandningsplats för militären, samt för underhåll av fyren 

och annan utrustning för sjösäkerhet. Alternativa transporter ska om 

möjligt användas för att minska störningarna på fågellivet och 

friluftslivet. 

3. att tillstånd för ringmärkningsverksamhet beviljas. 

 

Erforderliga tillstånd/dispenser skall alltid sökas/inhämtas från länsstyrelsen 

vid varje tillfälle när anläggningar, ledningsnät eller antenner byts ut eller 

mer omfattande arbeten på byggnader ska utföras eller arbeten på byggnader 

som innebär att byggnadernas utseende ändras, t.ex. genom ändrad färg, 

fasad- eller takmaterial. 

 

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: 

1. bestämmelserna i lagen (1998:950) om kulturminnen m.m. 

2. dykförbud i anslutning till ammunitionstipplats 

3. 7 kap. 28b § miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva 

verksamhet eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 

miljön i ett Natura 2000-område. 

 

Beslutets giltighet 
Beslutet träder i kraft när det vunnit laga kraft.  Föreskrifterna enligt 7 kap. 

30 § miljöbalken gäller dock omedelbart. 

 

 

 

 

GUNVOR ENGSTRÖM 

 

  LARS-GÖRAN OLSÉN 
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