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Blekinge läns författningssamling 
 
Länsstyrelsen 

 
 

 
 10 FS 2018: 3 
  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 
ombildning av naturreservatet Sölvesborgsviken 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 
ombilda naturreservatet Sölvesborgsviken till att omfatta det område som 
avgränsats på bifogad karta.  
 
Naturreservatet omfattar nordöstra delen av Sölvesborgsviken, samt 
strandområden vid vikens norra och östra sida, och berör ett stort antal 
fastigheter tillhörande Borgen, Sölvesborg, Sölve, Mörby och Siretorp. 
 
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. uppföra byggnad, mast, antenn, luft- eller markledning eller annan 

anläggning, eller ändra befintliga byggnader för att tillgodose ett 
annat ändamål än det vartill de varit använda, 

2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 
ytförhållanden såsom att exempelvis anlägga väg, spränga, gräva, 
schakta, dränera, utfylla, tippa, muddra, valla in eller anordna upplag, 

3. avverka träd eller bortföra torra träd eller stubbar, 
4. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, 
5. inplantera för området främmande växt- eller djurart, liksom för 

trakten främmande raser/typer, 
6. jaga, med undantag för skyddsjakt på skadegörare såsom exempelvis 

mink och vildsvin, samt gäss som betar på angränsande åkermark, 
7. utfodra vilda djur, 
8. använda kemiska bekämpningsmedel eller tillföra handelsgödsel, 
9. använda avmaskningsmedel på betesdjur som uppehåller sig inom 

reservatet, 
10. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk med motsvarande påverkan. 
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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 
sätts upp och underhålls. 

2. Röjning och underhåll av stigar/leder inom skötselområde 1, 2 och 
3, och att bänkar sätts upp på lämpliga platser längs stigarna. 

3. Anordnande av stängselövergångar på ställen där det behövs för 
friluftslivet. 

4. Röjning av utblickar mot viken, längs stigen inom skötselområde 3. 
5. Anläggande av ett fågeltorn söder om Lindholmen i skötselområde 

1a.  
6. Anläggande av en brygga/spång på lämplig plats inom 

skötselområde 1 eller 2. 
7. Restaureringsåtgärder och beteshävd/slåtterhävd inom 

skötselområde 1. 
8. Slåtter inom östra delen av skötselområde 2b. 
9. Röjning av vedväxter, vresros och annan igenväxningsvegetation i 

skötselområde 2. 
10. Återupptagen beteshävd på Rådmansholmarna i skötselområde 2c, 

vid behov. 
11. Röjning av vass inom skötselområde 4, vid behov. 
12. Undersökningar av djur- och växtliv samt av mark- och 

vattenförhållanden.  

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, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 
3. otillbörligt störa djurlivet, 
4. skada växande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt,  
5. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen behövs för artbestämning, 
6. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
7. medföra okopplad hund annat än vid eventuell jakt, 
8. framföra fordon, rida eller cykla annat än på anvisade vägar/stigar 

inom reservatet, 
9. tälta eller ställa upp husvagn eller husbil mer än ett dygn, 
10. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad. 

 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 
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1. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning eller 
installation av utrustning, 

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

3. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig 
anordning.  

 
Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för 

• utövande av nyttjanderätter och servitut eller underhåll och 
reparationer av befintliga ledningsnät och andra anläggningar enligt 
gällande servitut och nyttjanderätter, 

• 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), 

• underhåll och reparationer av befintlig bro över Sölvesborgsviken, 
samt anslutande gång- och cykelväg, 

• att ge dispens eller tillstånd till anläggande av ny 
strandskoning/kajkant vid småbåtshamnen inom skötselområde 5. 

  
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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