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 10 FS 2011: 32 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av naturreservatet Finnamaden i Karlskrona 

kommun 
 

beslutad den 6 december 2011. 

 

Utkom från trycket 

den 8 december 

2011 

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

förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som 

naturreservat. Naturreservatets namn ska vara Finnamaden. 

 

 

Syftet med naturreservatet  
 Bevara biologisk mångfald i skogsmiljöer och strandäng med 

rödlistade och andra för Blekinge ovanliga arter inom insektsfauna, 

kärlväxtflora, mossflora samt svamp- och lavflora. 

 Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer i gynnsamt tillstånd, 

såsom ädellövskog, sumpskog, naturlig bäck och hävdad mad vid 

Nättrabyån samt med naturliga vattenfluktuationer i ån. 

 

 

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 

3. spränga, gräva, schakta, dränera, muddra, utfylla eller tippa 

4. bedriva täkt  

5. lägga igen öppna diken eller dika 

6. anlägga luft- eller markledning 

7. uppföra flaggstång, mast eller antenn  

8. anordna upplag 

9. avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar 
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10. plantera eller så träd, buskar eller andra växter 

11. inplantera för området främmande växt- eller djurart 

12. använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel 

13. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i 

aktiv 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 till särskild rätt till fastigheter förpliktigas tåla att 

följande åtgärder utförs och vidtas:  

 

1. Utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet 

sätts upp och underhålls. 

2. Röjning och utmärkning av stigar sker inom skötselområdena 1a, b 

och d.  

3. Undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 

vattenförhållanden.  

4. Röjning av buskar och sly av igenväxningskaraktär inom hela 

reservatet. 

5. Bete och ängsskötsel med fagning, slåtter och efterbete i 

skötselområde 2.  

6. Röjning/ringbarkning av gran för att gynna lövträd, hassel och 

blommande buskar i skötselområde 1. 

7. Skötselområde 2 hålls fritt från igenväxningsvegetation. 

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  

2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning  

3. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar 

4. otillbörligt störa djurlivet 

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

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

rimligen behövs för artbestämning 

7. medföra ej kopplad hund annat än vid jakt 

8. rida eller cykla annat än på vägar inom området 

9. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil 

10. göra upp eld  

11. använda engångsgrillar 

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

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

13. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning.  

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

naturen eller på allmänhetens friluftsliv  

15. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning.  

 

Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 
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 reservatsförvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de 

åtgärder som erfordras för reservatets långsiktliga vård och som 

framgår av föreskrifterna B1-7 ovan. 

 

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området, bland annat: 

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

 

Beslutets giltighet 
Detta beslut gäller den dag det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap 

30 § MB träder i kraft den dag som framgår av kungörelsen i 

författningssamlingen och gäller omedelbart även om de överklagas.  

 

 

 

 

BERIT ANDNOR BYLUND 

 

  LARS-GÖRAN OLSÉN 




