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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 10 FS 2012:33 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

ändring och utvidgning av naturreservatet Gö i Ronneby 

kommun 
 

beslutad den 24 september 2012. 

 

Utkom från trycket 

den 27 september 

2012 
 

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

utvidga naturreservatet Gö till att omfatta det område som avgränsats på 

bifogad karta (se bilaga 1).  

 

Länsstyrelsen upphäver, med stöd av 7 kap 7 § miljöbalken (MB), gällande 

naturreservatsbeslut 2008-10-13 (dnr 511-6890-05) för den tomtmark som 

avgränsats vid Jägarvillan, vid två byggnader på Gökalv i reservatets västra 

del samt vid det s k badhuset i norr (se bilaga 1-3).  

 

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

att de föreskrifter som beslutats om för Gö naturreservat skall gälla för det 

utvidgade naturreservatet, med tillägg för vissa föreskrifter enligt 7 kap 30 § 

avseende öarna Högaskär och Lågaskär. 

 

 

Syftet med naturreservatet  
Det syfte som gäller för Gö naturreservat enligt miljöbalken skall gälla även 

för det utvidgade naturreservatet. Syftet med Gö naturreservat är att: 

 

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

 På landskapsnivå – i Natura 2000-områdena Gö bokskog och 

Gömarken samt i ett område som ingår i den nationella 

myrskyddsplanen med alkärr och tallmyr. 

 På landskapsnivå – bevara variation i större lövskogsområden med 

god tillgång på gamla ekar, betade skogar med lång beteskontinuitet, 

ekhage, äldre bokskog med inslag av andra ädla lövträd, ek-

hasselskogar, ädellövskogar, bokskog, havsstrandängar, hällmarker, 

sandfält, strandkärr, sumpskogar och kärr. 

 På landskapsnivå - vattenområdena är väl fungerande lekområden för 

fisk. 

 På landskapsnivå – bevara en exponerad öppen kust i Östersjön och 

en ytterskärgård med en mosaik av grund och undervattensklippor 

som sticker upp ur mjukbottnar med sand och finare sediment samt i 

skyddade grunda vikar med mjukbottnar. 
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 På samhällsnivå – bevara variation av växt- och djursamhällen inom 

de olika naturtyperna. 

 På artnivå – bibehålla det mycket stora antalet rödlistade arter och 

andra för Blekinge ovanliga arter i området. 

 På genetisk nivå – bevara en god genetisk variation hos rödlistade 

och andra för Blekinge ovanliga arter i området genom att möjliggöra 

att stora populationer av dessa arter kan leva i området. 

 

2. Återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer: 

 Återställa och nyskapa lövskog där granen självföryngrat sig och på 

granplanterade ytor genom att ta bort granen och i huvudsak 

självföryngra lövskog. 

 

3. Med beaktande av naturvärdena vårda värdefulla kulturhistoriska 

lämningar. 

 

4. För det rörliga friluftslivet: 

 Tillgodose behovet av ett attraktivt område för friluftslivet genom att 

anlägga parkeringsplatser, rastplatser, stigar och vandringsleder. 

 De befintliga kommunala badplatserna med parkeringsplatser vid 

Gökalv och Millegarne bevaras med hänsyn tagen till naturvärdena 

på badplatserna. 

 

Reservatsföreskrifter 
A. 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: 

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

2. anlägga väg, brygga, kaj, pir eller båthamn. 

3. uppföra mast, antenn eller liknande anordning. 

4. anlägga luft eller markledning. 

5. bedriva fiskodling eller vattenbruk med motsvarande påverkan (annat 

än fiskodling enligt giltigt tillstånd som finns när reservatet bildas). 

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

tippa. 

7. lägga igen öppna diken eller dika. 

8. avverka skog eller bortföra torra träd eller stubbar. 

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

10. inplantera för området främmande växt- eller djurart. 

11. utfodra vilda djur annat än på särskilt utpekade platser. 

12. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra 

handelsgödsel. 

13. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i 

form som är skadlig för insekter, annat än vid direkt rekommendation 

från veterinär. 

14. anordna eller upplåta vattenområde för bojförtöjning. 

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

särskild rätt till fastigheter som ingår i reservatet 
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Ägare och innehavare till särskild rätt till fastigheter förpliktigas tåla att 

följande åtgärder utförs och vidtas:  

1. utmärkning av och information om reservatet. 

2. utförande och underhåll av tillfartsvägar, parkeringsplatser, 

vandringsleder, rastplatser, sanitära anläggningar, informationstavlor 

och andra liknande anläggningar eller anordningar. 

3. gallring, röjning, avverkning, ängsbruk, betesdrift, uppsättning och 

underhåll av stängsel eller annan skötselåtgärd i syfte att bevara och 

utveckla naturmiljön och den biologiska mångfalden, enligt fastställd 

skötselplan. Utfallande överskott i samband med naturvårdsåtgärder, 

som utförs med stöd av föreskrifter och skötselplan, ska användas för 

reservatets skötsel. 

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

och vattenförhållanden. 

C. 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: 

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, eller för ändamålet markerade stigar. 

8. tälta mer än en natt eller ställa upp husvagn eller husbil. 

9. göra upp eld, använda spritkök eller engångsgrillar annat än i 

iordningställd eldplats. 

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

naturen eller på allmänhetens friluftsliv. 

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

jämförlig anordning. 

12. framföra farkost framdriven med vattenjetdrift i område markerat på 

sjökortet som grundare än 3 m (= innanför 3 m kurvan i sjökortet). 

13. framföra motordriven farkost inom Smalasund och Bredasund med 

en högre hastighet än 5 knop. 

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

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

15. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 

16. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur. 

 

Till skydd för häckande fågel på öarna Högaskär och Lågaskär gäller 

särskilda föreskrifter för tiden 1 april till 15 juli och avser förbud att: 

17. färdas eller uppehålla sig inom landområde. 

18. landa med båt eller annan farkost. 

19. jaga eller medföra jaktredskap eller hund. 

20. bortföra eller skada ägg eller fågelbo. 

21. ofreda djur genom fotografering eller liknande åtgärder. 
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Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för 

 nyttjande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 

reparationer av befintliga ledningsnät enligt gällande servitut och 

nyttjanderätter. Erforderliga tillstånd skall alltid sökas/inhämtas från 

länsstyrelsen vid varje tillfälle när luftledning byts mot jordkabel. 

 underhåll, modernisering och reparationer av befintliga sjömärken, 

fyrar och övriga installationer i och för farleder inom vattenområdet. 

 att vattenområdet söder om Gö utnyttjas för övningsverksamhet med 

helikopter stationerade på F 17 och stödfartyg vilket innebär att 

lågflygande helikoptrar kan förekomma över området. 

 försvarsmaktens fartyg framdrivna med vattenjetdrift att gå direkt in 

till bryggan på norra sidan av Gökalv. 

 

Föreskrifterna i A och C ska inte utgöra hinder för 

 reservatsförvaltaren att utföra eller låta utföra de åtgärder som 

erfordras för reservatets skötsel. 

 för markägaren att utföra fastighetsskötsel av bryggan vid 

Jägarvillan, Badstugan och intilliggande brygga och i samband med 

detta nyttja befintlig brukningsväg till badstugan för transporter. 

 

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. 

 

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 

 

  ÅKE WIDGREN 


