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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 

 
 
 
Länsstyrelsens i Blekinge Föreskrifter i beslut om 
bildande av naturreservatet Bråtabron i Ronneby  
kommun 
 
beslutad den 1 april 2014 
 
 

10 FS 2014:3 
 
Utkom från trycket 
den 3 april 2014 

Beslut 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att förklara det 
område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) som naturreservat. 
Naturreservatets namn ska vara Bråtabron. 
 
Syftet med reservatet är att: 

• Bevara biologisk mångfald i naturskogsmiljöer med lövskog, naturliga bäckar 
och insjöar samt rödlistade arter, signalarter och andra för Blekinge ovanliga 
arter inom insektsfauna, kärlväxtflora, mossflora, svamp- och lavflora. 

• Återställa och nyskapa värdefulla naturmiljöer genom att självföryngra 
lövskog på en fuktig markyta där planterad gran har avverkats. 

 
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.  
 
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 annan anläggning, 
2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 

ytförhållanden såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, dränera, 
utfylla, tippa, muddra, valla in eller anordna upplag, 

3. anlägga luft- eller markledning, 
4. uppföra flaggstång, mast eller antenn,  
5. avverka skog eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, 

såväl stående som liggande, 
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6. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
7. inplantera för området främmande djurart, liksom för trakten främmande 

raser/typer, 
8. jaga tjäder, orre och järpe, 
9. utfodra vilda djur, 
10. använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel. 

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 förpliktas tåla att följande 
åtgärder utförs och vidtas:  
 

1. utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet sätts upp 
och underhålls, 

2. anläggande av en parkeringsplats, 
3. undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och vattenförhållanden, 
4. röjning av gran i lövskogarna, 
5. gallring av björk i skötselområde 2, 
6. gallring av täta bestånd av ung lönn i skötselområde 1, 
7. punktåtgärder runt äldre spärrgreniga träd, 
8. röjning av kyrkvägen och vid husgrunder samt bygga mindre gångbro över 

diket mellan Norsjön och Östersjön, 
9. återställning av vattennivån i Östersjön (kan endast utföras om övriga 

fastighetsägare runt Östersjön går med på åtgärden). 

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, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 
3. otillbörligt störa djurlivet, 
4. skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,  
5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen 

behövs för artbestämning, 
6. medföra lös hund annat än vid jakt, 
7. framföra fordon, rida eller cykla, 
8. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn, 
9. göra upp eld,  
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: 

1. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller installation av 
utrustning, 

2. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på naturen 
eller på allmänhetens friluftsliv,  

3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning.  
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Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 
• utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och reparationer av 

befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt gällande servitut och 
nyttjanderätter. 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta 
de åtgärder som erfordras för reservatets vård och skötsel och som framgår av 
föreskrifterna B1-9 ovan, 

• innehavare av särskild rätt till fastigheter eller innehavare av annan rätt att 
utnyttja sina rättigheter. 

• att rensa diken i den omfattning som behövs för att skador inte ska uppstå på 
mark utanför naturreservatet eller på väg 656.  

• Backaryds-Öljehults socknars hembygdsförening att underhålla sina skyltar 
med information om torp och kyrkväg. 

 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än 
reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för reservatet är bl.a: 

• strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken, 
• föreskrifterna i kulturmiljölagen (1988:950), 
• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 
 
 
 
BERIT ANDNOR BYLUND 
 
 
 
  LARS-GÖRAN OLSÉN 
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