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Länsstyrelsen i Blekinge län föreskrifter i beslut om ändring 
och utvidgning av naturreservatet Ljungryda-Östafors bruk 
Olofströms kommun  
 
beslutad den 18 december 2012. 
 

Utkom från trycket 
den 18 december 
2012 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (1998:808) att utvidga 
naturreservatet Ljungryda-Östafors bruk till att omfatta det område som avgränsats på 
bifogad karta (bilaga 1). Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ 
miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
mm om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet.   Länsstyrelsens beslut 1986-12-15 
(dnr 11.1211-1575-84) om bildande av naturreservatet Ljungryda-Östafors bruk upphör 
att gälla, såvitt gäller ”Föreskrifter för reservatsområdet” samt ”Vård och 
förvaltningsbestämmelser”, när detta beslut vinner laga kraft.   Länsstyrelsen ändrar det i 
beslutet från 1986 bestämda syftet med naturreservatet i enlighet med vad som anges på 
sidan 2 i detta beslut, när detta beslut vinner laga kraft. 
 
Syftet med naturreservatet 
 
Syftet med den ursprungliga reservatsbildningen med stöd av naturvårdslagen år 1986 var 
”att bevara de geologiska bildningar, lövskogen och de öppna markerna samt att med 
enkla anordningar kunna underlätta allmänhetens friluftsliv”. Den allmänna 
målsättningen för områdets skötsel var enligt skötselplanen från år 1986 att ”Områdets 
geomorfologiska formationer bibehålles och framhäves i landskapet. Fördelningen mellan 
öppen mark och lövskog bibehålles dock i huvudsak. Lövskogens artfördelning bibehålls 
med undantag för aspen som hålls tillbaka. En extensiv ädellövskogsskötsel skall 
bedrivas inom delar av reservatet. Befintliga granar tas bort successivt och små 
granplantor och nyuppslag avlägsnas från hela området. Stigar hålles öppna.”  
Den nya delen av naturreservatet karaktäriseras av en ädellövs- och tallskogsklädd 
isälvskulle, ”Kungagraven”, med en bronsåldershög på toppen, samt en angränsande del 
av en täkt. Merparten av utvidgningen utgörs av skyddsvärda biotoper med höga 
naturvärden. Utvidgningen ökar även allmänhetens tillgång till naturreservatet, genom att 
en ny stig kan binda ihop vandringsleder i naturreservatet med gång- och cykelvägen 
Banvallsleden. 
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Nytt syfte för reservatet är att: 
 

• Bevara områdets geologiska bildningar i form av isälvsavlagringar med varierade 
formationer.  

• Bevara, återskapa och vårda värdefulla naturmiljöer i form av ek-, avenboks-, 
lind- och bokdominerade ädellövskogar, klibbalstrandskogar, torra hävdade 
gräsmarker med väl sammanhållna ädellövdungar, öppna blottade sandområden 
samt vattendraget Holjeån, med särskilt fokus på de i naturreservatet 
förekommande Natura 2000-naturtyperna.  

• Bevara biologisk mångfald i det mosaikartade Holjeådalslandskapet, med 
ädellövsdominerade sluttningsskogar, strandzoner och vattendragsmiljöer, öppna 
betesmarker och ädellövdungar samt tidigare sandtäktmiljöer, med särskilt fokus 
på rödlistade arter, Natura 2000-arter och andra för Blekinge ovanliga arter.  

• Tillgodose allmänhetens möjligheter till ett rörligt friluftsliv i ett område med 
stort skönhetsvärde samt rika natur- och kulturmiljöupplevelser, med tillgång till 
väl underhållna vandringsleder, i ett tilltalande ådalslandskap med närhet till 
Olofström, Jämshög och Näsum. 

•  
Reservatföreskrifter 
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 ny byggnad eller andra anläggningar, utöver vad som med Länsstyrelsens 
tillstånd anges nedan,  

2. anlägga väg,  
3. uppföra mast, antenn, kraftverk eller liknande anordning,  
4. anlägga ny luft- eller markledning,  
5. bedriva täktverksamhet,  
6. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi och ytförhållanden 

eller landskapets allmänna karaktär såsom att gräva, spränga, schakta, lägga igen 
öppna diken eller dika, fylla ut, valla in, tippa eller muddra,  

7. plöja eller utföra annan markberedning,  
8. anordna upplag annat än tillfälligt för jord- eller skogsbrukets behov,  
9. göra vattenuttag för bevattning,  
10. vidta åtgärder som grumlar eller förorenar vattendraget, annat än tillfällig 

grumling vid naturvårdande åtgärder,  
11. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk med motsvarande påverkan,  
12. prospektera efter mineral,  
13. avverka träd och buskar, gallra, röja, bortföra eller upparbeta torra träd eller 

stubbar,  
14. lagra ved eller virke i naturreservatet under vedinsekternas flygtid,  
15. inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för trakten genetiskt 

främmande raser/typer,  
16. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra handels- eller 

naturgödsel,  
17. använda parasitbekämpningsmedel som utsöndras med spillningen i form som är 

skadlig för insekter,  
18. bedriva jakt, annat än skyddsjakt enligt fastställd skötselplan,  

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd;  
19. anlägga byggnad för betesdriftens behov, toalettbyggnad eller annan anläggning 

eller anordning för friluftslivets behov,  
20. hålla djur i betesmarkerna under perioden 1 december – 1 april,  
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21. tillskottsutfodra betesdjur eller stödutfodra vilt,  
22. plantera eller så träd, buskar eller andra växter. 

  
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 att informationstavlor om reservatet sätts 
upp och underhålls,  

2. iståndsättning och underhåll av vandringsleder/stigar, stängselgenomgångar och 
andra liknande anläggningar eller anordningar för friluftslivet enligt bifogad karta 
(bilaga 3).  

3. årlig betesdrift eller slåtter inom skötselområde 2 och 4, stängsling inom 
skötselområde 2, 3, 4 och 5, naturvårdsinriktad störning och omrörning av 
sandmarker i skötselområde 5, naturvårdsrestaurerande åtgärder i vattendraget 
(skötselområde 1), naturvårdsröjningar och restaureringsavverkningar samt 
åtgärder för att gynna ädellövsvegetation inom naturreservatet. Områdena framgår 
av bifogad karta (bilaga 3).  

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

5.  
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 naturreservatet;  
  

1. skada mark eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
2. ta bort eller skada kulturhistoriska lämningar, 
3. otillbörligt störa djurlivet, 
4. skada levande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, bortföra eller 

elda död ved, 
5. gräva upp växter, 
6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller 

reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
7. medföra okopplad hund, annat än vid skyddsjakt, 
8. framföra motordrivet fordon, rida eller cykla, 
9. göra upp eld eller använda grillar och spritkök annat än på iordningställda 

eldplatser, 
10. lägga upp båt eller annan vattenfarkost annat än vid tillfällig vistelse i området, 
11. tälta mer än en natt, 
12.  ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,  
13.  åstadkomma störande buller, 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd; 

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. sätta ut fällor för insamling av ryggradslösa djur, 
17. nyttja området för tävling eller övningar som kan verka störande på naturen eller 

allmänhetens friluftsliv, 
18. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, 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 och befintliga ledningsgator enligt gällande servitut och 
nyttjanderätter eller enligt gällande lagar. 

Föreskrifterna 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 B1-4 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 erinrar om att det enligt 7 kap 7 § miljöbalken kan meddelas dispens från 
föreskrifterna om det finns särskilda skäl. 
  
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   
                                              
Elisabet Wallsten 
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