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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 

 
 10 FS 2018:2 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 
bildande av naturreservatet Västra Näsnabben i 
Sölvesborgs kommun 
 
beslutade den 20 december 2017. 
 

Utkom den 15 
januari 2018 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
förklara det område som avgränsats på bifogad karta som naturreservat. 
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild 
rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom 
reservatsområdet. 
 
Naturreservatet utgör del av fastigheten Siretorp 7:2, och är beläget vid 
Västra Näs, sydost om Sölvesborg.  
 
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. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 
ytförhållanden såsom att spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, 
tippa, muddra, valla in eller anordna upplag, 

2. uppföra byggnad, mast, antenn, luft- eller markledning, eller annan 
anläggning, 

3. plöja, harva eller bedriva åkerbruk, 
4. skada stenmur eller andra kulturhistoriska lämningar, 
5. röja, gallra, avverka, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande 

eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande, 
6. tillföra växtnäringsämne (exempelvis handelsgödsel, stallgödsel, 

slam eller annat organiskt avfall), jordförbättringsmedel eller kalk, 
7. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
8. använda parasitbekämpningsmedel till betesdjur, i form som är 

skadlig för in-sekter när den utsöndras med spillningen. 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

9. tillskottsutfodra betesdjur eller stödutfodra vilda djur. Det är tillåtet 
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att utan särskilt tillstånd ställa ut någon enstaka bal halm, hö eller 
liknande per betesfålla i samband med vårbetessläpp och 
höstinstallning, under förutsättning att den placeras på lämplig plats 
ut naturvärdessynpunkt, 

10. hålla djur i betesfållorna under perioden 1 december – 31 mars, 
11. plantera eller så träd, buskar eller andra växter. 

  
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 om inget annat anges (för 
utpekade områden se bilaga 2).  
 

1. Utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet 
och intressanta/värdefulla objekt sätts upp och underhålls. 

2. Iståndsättning och underhåll av stigar/vandringsleder, 
stängselgenomgångar/-övergångar, rastplatser och andra liknande 
anläggningar eller anordningar för friluftslivet. 

3. Röjningar och riktade avverkningar i gräsmarks-, busk- eller 
lövträdsvegetation, i syfte att bevara, vårda och utveckla prioriterade 
naturmiljöer/naturtyper, den biologiska mångfalden, kulturhistoriskt 
präglad vegetation och miljöer/lämning-ar samt fornlämningar, eller 
för att avvärja skador på anläggningar/anordningar eller motverka 
olägenhet för intilliggande fastigheter. 

4. Stängsling och stängselunderhåll. 
5. Årlig naturvårdsinriktad betesdrift i hela reservatsområdet (hagmark 

och betad åker). 
6. Undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 

vattenförhållanden. 
7. 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 reservatet: 

1. skada mark, förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, 
2. skada stenmurar eller andra kulturhistoriska lämningar, 
3. otillbörligt störa djurlivet, 
4. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, 

bortföra eller elda död ved, 
5. plantera in, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra 

organismer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
6. medföra okopplad hund annat än vid vallning av boskap eller vid 

jakt, 
7. rida eller cykla, 
8. tälta mer än ett dygn, 
9. förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än ett dygn, 
10. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd grillplats, 
11. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras 

biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

12. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, 
fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på 
växt- eller djurliv, 

13. nyttja området för tävling, lägerverksamhet eller övning, 
14. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed 

jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i samband 
med jakt eller i samband med organiserad friluftsverksamhet. 

 
Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 

• utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 
reparationer av befintliga anläggningar enligt gällande servitut och 
nyttjanderätter. 

• 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 (se punkt B ovan). 

 
  
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 15 januari 
2018.  

 

 
 
 
STEN NORDIN 
 
  ÅKE WIDGREN 
 
 
 
Bilagor: 

1. Beslutskarta 
2. Karta med B-föreskriftsområden 
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