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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 
utvidgning av naturreservatet Färskesjön i 
Karlskrona kommun 
 
beslutade den 16 mars 2017. 
 

Utkom den 20 
mars 2017 
 

 
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
utvidga naturreservatet Färskesjön med de områden som avgränsats på 
bifogad karta (beslutsbilaga 1). Beslutet riktar sig till var och en, fastighets-
ägare och innehavare av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och 
vattenområden berörs inom reservatsområdet. 
 
Reservatsföreskrifter 
De föreskrifter under A och C som beslutats 2007 av Länsstyrelsen för 
naturreservatet Färskejön enligt 7 kap. 5 och 30 §§ miljöbalken skall även 
gälla för de områden som nu tillförs reservatet. Föreskrifter under B gäller 
endast för den nu utvidgade delen. 
 
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: 

• uppföra helt ny byggnad eller andra anläggningar, 
• anlägga väg, spränga, gräva, schakta, utfylla eller tippa, 
• anlägga luft- eller markledning, 
• uppföra flaggstång, mast eller antenn, 
• bedriva täkt i någon form, 
• lägga igen öppna diken eller dika, 
• skada eller förändra mark eller vegetation,  
• avverka skog eller utföra skogsodling, 
• plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
• plantera in för trakten främmande djurarter, 
• använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel. 
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B. Föreskrifter enligt 7 kap. 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter som ingår i utvidgningen av reservatet 
 
Markägare och innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas att tåla att 
följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med 
reservatet. Angivna åtgärder avser hela den aktuella utvidgningen om inget 
annat anges. 
 

• utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet 
sätts upp och underhålls 

• lagring av virke eller skogsbränsle 
• iståndsättning och underhåll av parkeringsplats 
• underhåll av vandringsled och stigar 
• riktade punktåtgärder för att gynna prioriterade naturtyper och arter 

eller andra skötselåtgärder i syfte att bevara, vårda och utveckla 
naturmiljöer, den biologiska mångfalden samt kulturhistoriska 
lämningar, t.ex. röjning, frihuggning av naturvårdsträd m.m. 

• undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 
vattenförhållanden 

• uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning 
 
 

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: 

• skada mark, 
• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
• skada torplämningar, stenmurar eller odlingsrösen, 
• otillbörligen störa djurlivet, 
• skada växande eller döda träd och buskar eller vegetation i övrigt, 
• medföra ej kopplad hund annat än vid jakt, 
• framföra fordon annat än på härför upplåtna vägar,  
• rida eller cykla annat än på markvägen i norra delen av området,  
• tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,  
• göra upp eld på annat än för ändamålet iordningställda platser, 
• på störande sätt nyttja radio, cd-spelare eller på annat sätt 

åstadkomma störande buller, 
• nyttja området för övningar som verkar störande på naturen eller på 

allmän-hetens friluftsliv,  
• anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 

anordning. 
 
 
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att: 
• samla in fjärilar eller skalbaggar, 
• bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 

installation av utrustning. 
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Tillägg i detta beslut: 
Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

• bedriva vetenskaplig forskning som omfattar markering, fällfångst 
eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. 

 
Ovanstående föreskrifter enligt 7 kap. miljöbalken skall inte utgöra hinder 
för naturvårdsförvaltare att sköta området enligt den till beslutet hörande 
skötselplanen.  
Det skall vidare vara tillåtet för nyttjanderättsinnehavare, innehavare av 
servitut eller annan innehavare av särskild rätt till marken att utnyttja sina 
rättigheter. Det skall inte heller utgöra hinder för innehavare av servitut som 
kommer att upprättas vid pågående lantmäteriförrättning KA3 (skifte 3) att 
utnyttja sin rätt till väg i reservatet (kursiverat gäller tidigare beslut). 
Underhåll och reparation av kraft- och teleledningar skall kunna ske. 
Erforderliga tillstånd skall alltid sökas/inhämtas från Länsstyrelsen vid varje 
enskilt tillfälle när luftledning byts ut mot jordkabel.  
 
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 
föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 
betydelse för utvidgningen av reservatet är bl.a.: 

• 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, 

• artskyddsförordningen (2007:845), gällande till exempel insamling 
av vissa 
arter, 

• kulturmiljölagen (1988:950),  
• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng. 
 
 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 20 mars 2017.  

 

 
 
 
 
BERIT ANDNOR BYLUND 
 
   THOMAS VESTMAN 
 
 
 
 
Bilaga: 
Beslutskarta 1 
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