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 10 FS 2014:10 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av naturreservatet Stärnö-Boön i Karlshamns 

kommun 
 

beslutad den 24 september 2014. 

 

Utkom från trycket 

den 2 oktober 2014 
 

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

förklara det område som avgränsats på bifogade kartor som naturreservat. 

Naturreservatets namn ska vara Stärnö-Boön. 

 

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

samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 

m.m. om föreskrifter enligt nedan för naturreservatet. 

 

 

Syftet med naturreservatet  
 Bevara ett särpräglat och artrikt kust- och skärgårdsområde med 

angränsande havsområden. 

 Bevara områdets ädellövskogar, tallskogar, andra ingående 

naturtyper och marina ekosystem, arter och biologiska mångfald, 

samt numera översvämmade terrestra och limniska lämningar ut 

till lägsta strandnivå under Yoldiatid, på ca 18 m djup. 

 Bidra till gynnsam bevarandestatus i den biogeografiska 

regionen för förekommande habitat och arter.  

 Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och 

naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet där 

besökare ska kunna uppleva och få information och kunskap om 

områdets natur- och kulturvärden. För friluftslivet ska finnas en 

väl utrustad kommunal badplats med tillhörande parkering vid 

Stärnö Sandvik, stigar och gångvägar där en rullstolsburen kan 

medfölja samt möjlighet till informationscentrum. 
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Reservatsföreskrifter 
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 mark- eller sjöledning, 

4. uppföra flaggstång, mast eller antenn,  

5. att avverka skog, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd eller buskar, såväl stående som liggande, annat än träd som 

hotar att falla eller fallit över vägar, cykelväg, markerade gångvägar, 

stigar eller över reservatsgränsen in på angränsande mark, 

6. skada eller bortföra stubbar eller terrestra avlagringar från 

havsbottnarna,  

7. lagra ved som ska flisas eller virke i naturreservatet under 

vedinsekternas viktigaste flygtid (april-juli),  

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. att jaga, annat än att bedriva skyddsjakt, 

12. bedriva fiskodling eller vattenbruk, 

13. 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 

 

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 

samt minnessten sätts upp och underhålls, 

2. röjning av stigar, 

3. underhåll av gångvägar och cykelväg samt förlängning av gångvägen 

längs Polenkabeln ner till sjön på södra Stärnö, 

4. uträtning och underhåll av väg samt utvidgning och skötsel av 

parkeringsplats i anslutning till badplatsen, 

5. anläggande av parkeringsplatser i anslutning till Stärnö Sandvik 

badplats, vid Sandvikstorpet, vid vägen mot Stolta slätt, vid 

Bålabacken eller på annan lämplig plats inom reservatet, 

6. anläggande av informationscentrum vid eller i anslutning till Stärnö 

Sandvik badplatsparkering eller på annan lämplig plats inom 

reservatet, 

7. underhåll, skötsel samt modernisering av badplatsen, 

8. anläggning och skötsel av grillplatser, 

9. röjning av gran och rödek samt andra främmande trädslag och 

buskar,  

10. undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 

vattenförhållanden, 
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11. fornlämningar och kulturhistoriska lämningar och miljöer hålls fria 

från igenväxningsvegetation, 

12. estetiskt motiverad flyttning av små ädelcypresser på 

garnisonsbegravningsplatsen, 

13. skötsel enligt bevarandeplan för kulturminnen på Boön. 

14. säkerhetsstängsling eller varningsmarkeringar vid Stolta slätt, i 

enlighet med gällande bestämmelser. 

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 vattenområdet, 

2. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 

3. skada fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar, såsom 

stenmurar och odlingsrösen, 

4. otillbörligt störa djurlivet, 

5. sätta ut fisk, kräftor eller andra vattenlevande djur i vattenfyllda 

stenbrott, kärr, hällkar eller andra småvatten, 

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

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

rimligen behövs för artbestämning, 

8. medföra lös hund annat än vid skyddsjakt, 

9. framföra fordon eller cykla annat än på anvisade vägar inom 

reservatet,  

10. rida,  

11. tälta,  

12. ställa upp husvagn eller husbil över natten, 

13. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad, 

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. bedriva utgrävning av numera översvämmade terrestra avlagringar 

eller på annat sätt skada dessa lämningar,  

17. att sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitslar, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning. 

 

Vidare är det förbjudet att utan reservatsförvaltarens tillstånd: 

18. nyttja området för tävling, fest eller övning som är störande för 

naturen eller allmänhetens friluftsliv.  

 

Föreskrifterna under A skall inte utgöra hinder för: 

 nyttjande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll av befintliga 

anordningar enligt gällande servitut och nyttjanderätter,  

 av säkerhetsskäl inhägna militära installationer,  

 att vidmakthålla befintliga försvarsanläggningar, 

 att vid behov ge tillstånd för att utöka befintliga försvarsanläggningar 

under förutsättning att det är förenligt med vad som gäller för Natura 

2000-området, 
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 underhåll, modernisering och reparationer av befintliga sjömärken 

och övriga installationer för farleder inom vattenområdet. 

 att underhålla eller vid behov omlokalisera befintlig avloppstub inom 

reservatets vattenområde norr om Boön, under förutsättning att 

eventuella kvartärgeologiska och kulturhistoriska lämningar inte 

skadas. 

 

Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 

 reservatsförvaltaren, eller den som förvaltaren uppdrar åt, att vidta de 

åtgärder som erfordras för reservatets långsiktliga vård och som 

framgår av föreskrifterna B1-14 ovan, 

 att ersätta befintlig ekonomibyggnad öster om badplatsens parkering 

med, eller på annan lämplig plats inom reservatet uppföra, ett 

informationscentrum för reservatet och dess natur och kultur samt för 

naturen i Blekinge, 

 att ersätta befintliga och till badplatsen hörande byggnader med 

moderna byggnader för motsvarande ändamål, 

 att ge tillstånd för installationer avsedda för att höja säkerheten vid 

befintliga farleder in mot Karlshamns hamnar. 

 att ge tillstånd till ny kabeldragning i befintlig ledningskorridor för 

den s.k. polenkabeln, eller genom reservatets vattenområde norr om 

Boön, under förutsättning att eventuella kvartärgeologiska och 

kulturhistoriska lämningar inte skadas.  

 att ge tillstånd till anläggande av ett ställverk vid reservatsgränsen i 

norr, under förutsättning att eventuella naturvärden inte skadas. 

 

Föreskrifterna under C skall inte utgöra hinder för 

1. innehavare av särskild rätt till fastigheter 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 bland.annat: 

 7 kap 28 a-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, 

 Strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken. 

 Kulturmiljölagen (1988:950), med föreskrifter. 

 terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 

 Lokal hamnordning enligt 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala 

föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), beslutad 1995-12-11. 

Hamnordningen gäller inom stora delar av naturreservatets 

vattenområde. 

 3 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, avseende 

säkerheten vid det nedlagda stenbrottet Stolta slätt. 
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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 


