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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i nytt beslut 
för naturreservatet Steneryd i Karlskrona kommun  
 
beslutade den 21 oktober 2020. 
 

Utkom den 28 
Oktober 2020 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 
22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm om 
nytt syfte och nya föreskrifter för naturreservatet Steneryd inom det område 
som är avgränsat på bifogad karta. Beslutet riktar sig till var och en, 
fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda 
mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
 
De föreskrifter och det syfte som fastställts i länsstyrelsens beslut den 24 juni 
1964 (dnr 11.1211-371-79) ska upphöra att gälla när detta beslut vinner laga 
kraft.  
 
Naturreservatet innefattar delar av fastigheterna Steneryd 2:3, 3:3 och 5:1. 
Naturreservatet är beläget på Torhamnshalvön, omedelbart väster om 
landsväg 752, 8 km söder om Jämjö kyrka i Karlskrona kommun. 
 
Reservatsföreskrifter 
Med stöd av 7 kap. 30 §§ miljöbalken, om rätten att färdas och vistas och om 
ordningen i övrigt i reservatet, föreskriver länsstyrelsen följande: 
 
Det är förbjudet att inom reservatet: 

1. omlagra eller bortföra sten eller jord, borra, hacka, spränga, rista, 
gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,  

2. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 
3. medvetet skada eller störa djurlivet, 
4. fånga eller insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen be-hövs för artbestämning, 
6. skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar, eller 

vegetation i övrigt, bortföra eller förstöra död ved, 
7. gräva upp eller dra upp växter, 
8. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,  
9. medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap och vid jakt 

samt vid eftersök på skadat djur. Vid såväl vallning som jakt ska 
hundar som är lämpade för respektive ändamål och djurslag 
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användas,  
10. framföra motorfordon annat än på parkeringsplats samt markväg som 

leder till utökad parkering,  
11. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn, 
12. ställa upp husvagn/husbil eller liknande för övernattning,  
13. göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller liknande. 

  
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

14. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, 
fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på 
växt- eller djurliv. När det handlar om insamling med destruktiva 
metoder, till exempel så att substrat förstörs, kan tillstånd inte 
lämnas, 

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

16. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) 
i samband med jakt eller i samband med organiserad 
friluftsverksamhet. 

 
Ordningsföreskrifterna ska inte utgöra hinder för: 

• förvaltaren av naturreservatet, eller den som förvaltaren uppdrar åt, 
att vidta de åtgärder som behövs för att tillgodose syftet med 
naturreservatet och som anges i föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § 
miljöbalken i detta beslut, 

• provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram, 
• innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att 

utföra de transporter som krävs för nyttjandet, såsom framförande av 
fordon för jordbrukets behov. Vid körning i terräng ska särskild 
försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och vegetation, 

• innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i 
jakträtten samt utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs 
för jaktutövandet och vård av djuren. Vid körning i terräng ska 
särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och 
vegetation. 

 
 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras hos länsstyrelsen Blekinge. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 28 oktober 
2020. 
  
  
STEN NORDIN 
 
  INGEGERD NORDAHL 
 
 
Bilagor: 

1. Karta med naturreservatets avgränsning 
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