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Länsstyrelsen 
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Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 
bildande av naturreservatet Ronneby 
blåmusselbankar i Ronneby och Karlskrona 
kommuner 
 
beslutade den 17 december 2020. 
 

Utkom den 23 
december 2020 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808, MB) 
att förklara det område som avgränsats på bifogad karta (bilaga 1) 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. 
 
Naturreservatets namn ska vara Naturreservatet Ronneby 
blåmusselbankar. 

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 havsbotten, fast naturföremål eller ytbildning, 
2. medvetet skada eller störa djurlivet, 
3. skada buskar, tång och alger eller vegetation i övrigt, 
4. plantera, eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,  
5. till öarna medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat, 
6. göra upp eld direkt på klipphäll,  
7. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn på samma plats, 
8. ankra eller förtöja båt mer än två dygn på samma plats, 
9. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 
10. tomgångsköra motor (mer än 1 minut) eller använda motordrivet 

laddningsaggregat. 
 
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

11. utföra undersökningar som omfattar provtagning, markering, fångst 
eller fiske, 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, 
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12. nyttja området för tävling eller övning som kan verka störande på 
naturen eller på allmänhetens friluftsliv,  

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

 
Ordningsföreskrifterna 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, 

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

• drift och underhåll av fyrarna i området, och annan utrustning eller 
anordning för sjösäkerhet, 

• Försvarsmaktens verksamhet, samt för den verksamhet som bedrivs 
av myndigheterna inom totalförsvarets militära del. Verksamheten 
ska i enlighet med miljöbalkens hänsynsregler bedrivas på ett sådant 
sätt att skada på naturmiljön så långt möjligt undviks.  

 
Om det ur sjösäkerhetssynpunkt krävs, ska ovanstående föreskrifter inte 
utgöra hinder för nyanläggande av sjösäkerhetsanordningar genom 
Sjöfartsverkets försorg. Undantag medges också för underhåll och skötsel av 
befintliga och kommande sjösäkerhetsanordningar som årlig tillsyn och 
felavhjälpning.  
 
Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på länsstyrelsen i Blekinge län. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 23 december 
2020. 

 
 
 

  
  

STEN NORDIN 
 
  JENNY HERTZMAN 
 
 
 
Bilaga: 
Karta med naturreservatets avgränsning 
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