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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 10 FS 2017: 21 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

bildande av naturreservatet Hanö i Sölvesborgs 

kommun 
 

beslutade den 31 augusti 2017. 

 

Utkom den 1 

September 2017 
 

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 Naturreservatet Hanö. 

 

 

Syftet med naturreservatet  
 bevara biologisk mångfald i naturreservatets ädellövsdominerade 

skogar, öppna och buskbärande gräsmarker, hällmarker, 

klapperstensfält, småvatten och kustnära havsmiljöer, 

 bevara, vidareutveckla, vårda och bitvis återställa värdefulla 

naturmiljöer, såsom ädellövskogar, gräsmarker, substratmarker, 

småvatten och kustnära hårdbottenmiljöer. Områdets prioriterade 

naturmiljöer och Natura 2000-naturtyper ska bevaras i gynnsamt 

tillstånd. Naturreservatet ska även hysa gynnsamma strukturer, 

funktioner och livsmiljöer för prioriterade och andra skyddsvärda 

arter knutna till ovanstående naturmiljöer, 

 bevara värdefulla naturmiljöer i form av geologiskt intressanta 

formationer, såväl på land som i havet, som glaciala och postglaciala 

spår och lämningar, med särskilt fokus på öns väl utbildade sen- och 

postglaciala strandmärken, recenta strandsporre Bönsäcken och 

mesozoiska vittringsformer, samt ön i sin helhet som ett restbergs- 

och drumlinlandskap, 

 inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer 

tillgodose behovet av områden för friluftslivet, samt erbjuda 

allmänheten möjligheter till ett rörligt friluftsliv i ett tillgängligt och 

besöksvärt område med stora skönhetsvärden samt rika natur- och 

kulturmiljöupplevelser. 
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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. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 

ytförhållanden såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, 

dränera, utfylla, tippa, muddra eller valla in. Undantaget från ovan är 

åtgärder som krävs för att kunna genomföra åtgärder som 

Länsstyrelsen ger tillstånd till enligt nedan, 

2. ta sten, sand, grus, torv eller andra jordarter, eller bedriva 

mineralutvinning, 

3. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel vindkraftverk, 

mast, antenn, luft- eller markledning, utöver vad som med 

Länsstyrelsens tillstånd anges nedan, 

4. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk med motsvarande påverkan, 

5. plöja, harva eller bedriva åkerbruk, 

6. röja, gallra, avverka, ta bort eller på annat sätt skada levande eller 

döda träd eller buskar, såväl stående som liggande, i skogsmarkerna, 

7. införa för området främmande växt-, svamp- eller djurart, liksom för 

trakten främmande raser/typer, 

8. tillföra växtnäringsämne (till exempel handelsgödsel, stallgödsel, 

slam eller annat organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk, 

9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 

10. jaga sjöfågel. Förbudet gäller inte skadade fåglar som behöver avlivas 

av djurskyddsskäl, 

 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

11. uppföra byggnad/anläggning eller anordning för naturvårdens, 

jaktutövandets eller betesdriftens behov, kulturmiljövårdens intressen 

eller friluftslivets behov, 

12. anlägga ny vandringsled eller ändra sträckning av befintliga leder, 

13. uppföra stängsel eller annan hägnad, 

14. utföra underhållsåtgärder eller nyanläggande av småvatten, 

15. plantera in nya dovhjortar, 

16. använda parasitbekämpningsmedel till betande djur, 

17. utfodra betande tama eller vilda djur. Vid behov av tillskotts- eller 

stödutfodring ska Länsstyrelsen anvisa lämplig plats för utfodringen 

samt ange typ av foder (ingående frötyper, etc), 

18. anordna upplag längre tid än kortvarigt (högst två veckor). 

 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 

särskild rätt till fastigheter som ingår i 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 reservatet där inget annat anges. 

1. utmärkning av reservatet, 

2. uppsättning och underhåll av informationstavlor om naturreservatet 

och faktaskyltar om olika företeelser inom reservatet, 

3. minskning av antalet hjortar till en för naturvärdena hållbar nivå, och 

sedan bibehållande av hjortstammen på denna nivå,  

4. betesdrift och/eller slåtter, stängsling, gallring, röjning, 
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punktavverkning och plantering, eller andra anläggnings- eller 

skötselåtgärder i syfte att bevara, vårda och utveckla naturmiljöer, 

den biologiska mångfalden samt kulturhistoriskt präglade miljöer och 

objekt, 

5. anläggande och underhåll av vägar, vandringsleder, 

stängselgenomgångar, eldplatser, badplatser, sanitära inrättningar och 

andra anläggningar/anordningar för friluftslivet, 

6. anordnande av tillfälliga upplag för naturvårdens eller friluftslivets 

behov, 

7. undersökning och dokumentation av djur- och växtliv, vegetation 

samt av mark- och vattenförhållanden i inventerings-, uppföljnings- 

eller miljöövervakningssyfte. 

 

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 eller bottnar, förstöra eller skada fast naturföremål eller 

ytbildning, 

2. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada 

berg, jord eller sten, eller att omlagra, flytta eller bortföra sten. 

Undantaget från ovan är åtgärder som krävs för att kunna genomföra 

åtgärder som Länsstyrelsen ger tillstånd till enligt nedan, 

3. skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar, 

4. otillbörligt störa djurlivet, 

5. fånga eller insamla växter, lavar, svampar eller djur på sådant sätt att 

deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 

6. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar, 

stubbar, bark, grenar eller ris, bortföra eller elda död ved, 

7. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,  

8. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap eller jakt, 

eller annat lösgående sällskapsdjur, 

9. framföra fordon eller rida annat än på befintliga vägar inom 

reservatet (se Bilaga 2). Ridning och cykling kan också tillåtas på för 

ändamålen särskilt anvisade leder, om sådana inrättas, 

10. tälta mer än två dygn. Om särskilt anvisad tältplats finns är det tillåtet 

att tälta där enligt de regler som gäller för tältplatsen, 

11. ställa upp motorfordon, husvagn, släpvagn eller motsvarande, 

12. göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande, annat 

än på särskilt iordningställda grillplatser, 

 

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd: 

13. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, 

fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med 

destruktiva metoder, till exempel att substrat förstörs, är förbjuden, 

14. nyttja området för tävling, övning, utställning, evenemang eller annan 

organiserad verksamhet som kan verka störande på naturen eller på 

allmänhetens friluftsliv, 

15. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift 

eller därmed jämförlig anordning. Undantaget från tillståndsplikten är 

anordning enligt ovan som sätts upp kortvarigt (högst en vecka) i 

samband med jakt eller i samband med organiserad 

friluftsverksamhet. 
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Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för: 

 Länsstyrelsen, eller av Länsstyrelsen utsedd uppdragstagare, 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 (se punkt B ovan), 

 normalt underhåll, skötsel och kontroll av befintliga vägar, mark- och 

luftledningar, eller andra befintliga anläggningar, inklusive 

Sjöfartsverkets sjösäkerhetsanordningar, 

 Försvarsmakten att bedriva militär verksamhet och övningar inom 

sjöövningsområde Hanö Nord, 

 innehavare av särskild rätt till jakt att jaga de djur som ingår i 

jakträtten (med undantag för sjöfågeljakt, som är förbjuden) samt 

utföra de transporter och skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet 

och vård av djuren, 

 bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, enligt allmänt 

gällande regler. 

Det är dock av största vikt att sakägare, nyttjanderättshavare, uppdragstagare 

och andra berörda enligt punkterna ovan tar största möjliga hänsyn till 

naturreservatets värden vid planering och genomförande av sina 

verksamheter, så risken för skador på naturmiljöer och arter blir så liten som 

möjligt. 

 

Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och 

föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild 

betydelse för 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, 

 biotopskyddsområde enligt 7 kap 11 § miljöbalken, gällande lätt 

igenkännbara områden av ett visst slag i landet, som exempelvis 

källor med omgivande våtmarker i jordbruksmark, småvatten och 

våtmarker i jordbruksmark, stenmurar i jordbruksmark, 

 artskyddsförordningen (2007:845), gällande till exempel insamling 

av vissa arter, 

 föreskrifterna i kulturmiljölagen (1988:950), 

 terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen 

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

 sjötrafikförordningen (1986:300) och sjötrafikföreskrifter för 

vattenfarkoster, 

 lag om tillsyn över hundar och katter (2007:1150), rörande 

skyldigheten att hundar ska hindras från att springa lösa i marker 

där det finns vilt, 

 jaktförordningen (1987:905) om jakt inom området. De tider som 

gäller för jakt på vilt av olika slag anges i bilaga 1 till denna 

förordning (allmänna jakttider), 

 Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 

2010:1. 
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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 

 

  ELISABET WALLSTEN 
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