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Blekinge läns författningssamling 

 

Länsstyrelsen 

 
 

 

 10 FS 2018:26 

  

Länsstyrelsens i Blekinge län föreskrifter i beslut om 

ombildande av Halens naturreservat i Olofströms 

kommun 
 

beslutade den 6 december 2018. 

 

Utkom den 11 

december 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. Naturreservatets namn ska vara Halens naturreservat. 

 

Naturreservatet innefattar fastigheterna: 

Holje 5:106 (del av), 116:77 (del av), 116:82 (del av) 

Norra Rödhult 1:6 (del av), 1:8 (del av), 1:11 (del av), 1:15, 1:16, 1:17 (del 

av), 1:18, 1:21 (del av), 1:33, 1:38, 1:39 (del av), 1:41, 1:45 (del av), 1:46, 

1:60 (del av), 1:71 

Södra Rödhult 2:33, 2:54, 2:57, 2:104 

Naturreservatet är beläget längs sjön Halens östra sida, omedelbart väster om 

Olofströms och Jämshögs samhällen, cirka 800 meter väster om kyrkan i 

Olofström och cirka 800 meter nordväst om kyrkan i Jämshög. 

 

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 

an-vända mark och vattenområde inom reservatet. 

 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 

1. uppföra byggnad, campingplats, mast, antenn eller annan anläggning, 

utöver vad som med länsstyrelsens tillstånd anges under punkt A12-A13 

och A16, 

2. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi eller 

ytförhållanden såsom att spränga, gräva, schakta, mekaniskt 

markbearbeta, bedriva täkt, dränera, dämma, utfylla, tippa, muddra eller 

valla in. Undantaget från ovan är åtgärder som krävs för att kunna 

genomföra åtgärder som länsstyrelsen ger till-stånd till enligt nedan, 

under punkt A12-A17 och A23. Undantaget är också mekanisk 

markbearbetning i samband med skogsbruksåtgärder inom zoner ”Pro-
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duktionsskog”, markerade på karta, beslutsbilaga 3, 

3. reglera vattenföringen inom naturreservatet på annat sätt än vad som 

framgår av lagakraftvunna domar, 

4. odla upp eller bedriva åkerbruk, 

5. skada stenmur eller odlingsröse, 

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

träd eller buskar, såväl stående som liggande. Undantag gäller zonerna 

”Omställning 0 5 år” och ”Omställning 0-20 år” markerade på karta, 

beslutsbilaga 3, där avverkning för omställning från produktionsskog till 

skog med naturvårdsskötsel får ske. Förbudet gäller inte zon 

”Produktionsskog” markerad på karta, beslutsbilaga 3, där ett 

friluftslivsanpassat skogsbruk även fortsättningsvis kan bedrivas, 

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

8. jaga, med undantag för jakt på vildsvin, älg, hjort, rådjur, räv och 

grävling. Undantaget är också skyddsjakt samt jakt på skadat djur som 

behöver avlivas av djurskyddsskäl. Jakt ska i huvudsak bedrivas på 

vardagar. På lördagar, söndagar, helgdagar och dag före helgdag får jakt 

endast ske under kortare, tidsbegränsade perioder under året, efter 

tillstånd från länsstyrelsen. Ovanstående tidsbegränsning gäller inte 

skadat djur som behöver avlivas av djurskyddsskäl. Fastigheten Norra 

Rödhult 1:21 är undantagen från föreskriften,  

9. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk med motsvarande påverkan, 

10. tillföra växtnäringsämne (handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat 

organiskt avfall) eller jordförbättringsmedel. Beträffande kalkning se 

nedan under tillstånd, punkt A21, 

11. använda parasitbekämpningsmedel till betesdjur, i form som är 

skadlig för insekter när den utsöndras med spillningen, 

 

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

12. uppföra byggnad eller annan anläggning/anordning för naturvårdens, 

betesdriftens, friluftslivets eller jaktutövandets behov eller 

kulturmiljövårdens intressen. Beträffande anläggningar på kommunal 

mark för friluftslivets och jaktutövandets behov kan ett generellt, 

tidsbegränsat tillstånd lämnas till kommunen, i de fall det är lämpligt, 

och detaljer kring uppförande och skötsel av dessa istället hanteras i 

samråd mellan kommunen och länsstyrelsens naturvårdsförvaltning, 

13. anlägga väg, stig, led, bro, brygga, uppställningsplats för fordon, båtar 

eller andra farkoster eller liknande, 

14. utföra underhållsåtgärder i, eller nyanläggande av småvatten, 

15. rensa diken. Diken som avvattnar områden utanför naturreservatet 

eller produktionsskogar inom naturreservatet får rensas enligt gällande 

lagstiftning, 

16. dra fram ledning i luft, mark eller vatten, 

17. uppföra stängsel eller annan hägnad, 

18. utfodra vilda djur, annat än med åtel i samband med vildsvinsjakt, 

19. tillskottsutfodra betesdjur. Det är tillåtet att utan särskilt tillstånd lägga 

ut mindre mängder grovfoder i samband med betessläpp och installning, 

under för-utsättning att det görs i samråd med naturvårdsförvaltaren och 

på lämplig plats ur naturvärdessynpunkt. Det är också tillåtet att utan 

särskilt tillstånd utfodra djur i utpekade vinterhagar (se beslutsbilaga 3). 

Det är även tillåtet att utfodra rastande hästar i rastfållor tillhörande 

områdets ridleder i samband med ridning på ridlederna, 

20. hålla djur i betesfållorna under perioden 1 december – 31 mars. Det är 
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dock tillåtet att året om hålla djur i utpekade vinterhagar (se 

beslutsbilaga 3). Det är även tillåtet att året om, vid rastning och 

övernattning, släppa hästar i rastfållor tillhörande områdets ridleder, 

enligt de regler som gäller för rastfållorna, 

21. kalka mark eller vatten, annat än enligt av länsstyrelsen godkänd 

kalkningsplan, 

22. anordna upplag längre tid än tillfälligt (högst en månad). 

Tillståndsplikten gäller inte zon ”Produktionsskog” markerad på karta, 

beslutsbilaga 3, där ett friluftslivsanpassat skogsbruk även 

fortsättningsvis kan bedrivas. Under vedinsekternas huvudsakliga flygtid 

är dock lagring av virke eller skogsbränsle förbjudet inom hela 

naturreservatet, om det inte kan ske på ett sätt som inte hotar 

vedinsekterna, 

23. plantera eller så träd, buskar eller andra växter, med undantag för zon 

”Produktionsskog” markerad på karta, beslutsbilaga 3, där ett 

friluftslivsanpassat skogsbruk får bedrivas. 

 

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 och att informationstavlor om reservatet sätts 

upp och underhålls, 

2. iståndsättning och underhåll av parkeringsplatser, vägar, stigar, 

markerade leder, stängselgenomgångar, rastplatser, vindskydd, 

tältplatser, badplatser, sanitära inrättningar och andra liknande 

anläggningar eller anordningar för friluftslivet, 

3. återintroduktion eller stödutsättning av biologiskt viktiga/skyddsvärda 

arter som historiskt är naturligt hemmahörande i Halenområdet, men 

som försvunnit eller hotar försvinna från området, 

4. årlig betesdrift och slåtter, röjningar och punktavverkningar av 

igenväxningsvegetation, hamling, samt övrig skötsel för att bevara, 

vårda och utveckla områdets öppna och trädbärande hagmarker samt 

kulturhistoriskt präglade miljöer, 

5. röjning, gallring, avverkning och plantering i skogsmarker, i syfte att 

bevara, vårda, utveckla och återställa områdets naturligt förekommande 

skogstyper och livsmiljöer för den biologiska mångfalden. Undantag 

gäller för zon ”Produktionsskog” markerat på karta, beslutsbilaga 3, där 

markägaren även fortsättningsvis kan bedriva ett friluftslivsanpassat 

skogsbruk, 

6. avverkning/omställning av ungskogar och kulturbarrbestånd till för 

området naturliga trädslag, inom zonerna ”Omställning 0-5 år” och 

”Omställning 0-20 år” markerade på karta, beslutsbilaga 3, 

7. avverkning av träd, för att avvärja fara för allmänheten eller skador på 

anläggningar/anordningar eller motverka allvarlig olägenhet för 

intilliggande fastigheter, 

8. igenläggning av avvattnande diken, under förutsättning att det kan ske 

utan negativ påverkan på områden utanför naturreservatet eller 

produktionsskogar inom naturreservatet, 

9. bevarande och vid behov tillförsel/skapande av död ved i såväl land- 
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som vattenmiljöer, 

10. borttagande av avverkningsrester samt anordnande av tillfälliga 

upplag (högst en månad) för naturvårdens eller friluftslivets behov. 

Under vedinsekternas huvudsakliga flygtid är lagring av 

avverkningsrester förbjudet, om det inte kan ske på ett sätt som inte 

hotar vedinsekterna, 

11. stängsling och stängselunderhåll, 

12. 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 eller bortföra sten, 

3. vaska efter guld eller på annat sätt bedriva mineralutvinning, 

4. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar, 

5. otillbörligt störa djurlivet, 

6. fånga eller insamla växter, svampar eller djur på sådant sätt att deras 

biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 

7. skada levande eller döda träd och buskar, bortföra eller elda död ved, 

eller gräva upp växter, 

8. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som 

rimligen behövs för artbestämning, 

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

10. medföra okopplad hund, annat än vid vallning av boskap och jakt samt 

vid eftersök på skadat djur. Vid såväl vallning som jakt ska hundar som 

är lämpade för respektive ändamål och djurslag användas. Utöver 

ovanstående undantag får hundar även vistas okopplade inom särskilt 

markerade hundrast- och hundbadplatser samt vid organiserad 

hundverksamhet inom särskilt utpekade träningsområden, om sådana 

finns, under förutsättning att de hålls under sådan tillsyn att de hindras 

från att springa lösa utanför berörda områden. Tillstånd för anläggning 

av hundrast- och hundbadplatser samt träningsområden för hund söks 

hos länsstyrelsen (se punkt A12), 

11. framföra fordon, rida eller cykla annat än på vägar upplåtna för 

fordonstrafik. Ridning och cykling är också tillåtet på för ändamålen 

särskilt anvisade leder, om sådana finns, 

12. parkera eller ställa upp husbil, husvagn, släpvagn eller liknande annat 

än på särskilt anvisade platser. På dessa platser får de ställas upp högst 

ett dygn, 

13. tälta eller på annat sätt slå läger mer än ett dygn på ett och samma 

ställe. På platser som skyltats med camping förbjuden är det helt 

förbjudet att sätta upp tält eller andra campinganordningar, 

14. förtöja eller lägga upp båt eller annan vattenfarkost mer än högst ett 

dygn på ett och samma ställe. På särskilt anvisade båtplatser samt vid 

privata båtplatser/bryggor får förtöjning eller uppläggande ske enligt där 

gällande regler, 

15. göra upp eld annat än på särskilt iordningställda grillplatser, 
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Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd: 

16. bedriva vetenskaplig forskning som omfattar provtagning, markering, 

fällfångst, installation av utrustning eller liknande. Insamling med 

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

17. nyttja området för tävling, övning, evenemang eller annan organiserad 

verksamhet som kan verka störande på naturen eller på allmänhetens 

friluftsliv. Länsstyrelsen delegerar tillståndsprövningen för denna punkt 

till den ansvariga för förvaltningen av friluftslivet i naturreservatet. 

Samråd ska ske med länsstyrelsen vid mer omfattande aktiviteter som 

kan ha en påtaglig inverkan på naturvärden i naturreservatet, 

18. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, ledmarkering, inskrift eller 

därmed jämförlig anordning, annat än tillfälligt (högst en vecka) i 

samband med jakt eller organiserad natur- eller friluftslivsaktivitet. 

Anslag om kommande jakttider och andra aktiviteter som kan ha en 

påtaglig inverkan på övrigt friluftsliv får sättas upp på 

informationstavlor inom naturreservatets den tid som är motiverad utan 

särskilt tillstånd. I övrigt delegerar länsstyrelsen tillståndsprövningen för 

denna punkt till den ansvariga för förvaltningen av friluftslivet i 

naturreservatet. 

 

Föreskrifter under A och C skall inte utgöra hinder för: 

• 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), 

• normalt underhåll, skötsel och kontroll av vägar, leder, stigar, mark-, 

luft- och vattenledningar, eller andra anläggningar och 

friluftsanordningar, 

• innehavare av särskild rätt till fastigheter eller nyttjanderättshavare att 

utföra de transporter som krävs för nyttjandet. Vid körning i terräng ska 

särskild försiktig-het iakttas för att undvika skador på mark och 

vegetation, 

• innehavare av särskild rätt till jakt att utföra de transporter och 

skötselåtgärder som krävs för jaktutövandet. Vid körning i terräng ska 

särskild försiktighet iakttas för att undvika skador på mark och 

vegetation, 

• innehavare av särskild rätt till jakt att röja siktgator, efter att ha samrått 

med och fått godkännande av länsstyrelsens naturvårdsförvaltning, 

• provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram, 

• bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov. Fridlysta eller 

rödlistade arter får dock inte plockas. 

 

 

Beslutet med tillhörande bilagor förvaras på Länsstyrelsen i Blekinge län. 

 

Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 11 december 

2018. 

  

  

STEN NORDIN 

 

  ELISABET WALLSTEN 
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Bilagor: 

1. Karta med naturreservatets avgränsning 

2. Karta med naturreservatets gränsändringar 

3. Karta med B-föreskriftsområden m.m 



Beslutsbilaga 1
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Teckenförklaring
Reservatsgräns

Naturreservatets avgränsning

Halens naturreservat
Olofströms kommun



Beslutsbilaga 2

±
© Länsstyrelsen Blekinge län © Lantmäteriet Geodatasamverkan 0 400 800 1 200 1 600200

Meter

Naturreservatets gränsändringar

Halens naturreservat
Olofströms kommun

Teckenförklaring

Områden som tas bort
Tidigare reservatsområde, Halen I, II och III
Ny reservatsgräns

Utvidgning
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Teckenförklaring
Reservatsgräns
Zon 1 från år 1986

Zonering
Vatten
Hagmark
Vinterhagar
Skog natur
Omställning 0-5 år
Omställning 0-20 år
Produktionsskog
Övrig mark
Vägar

Föreskriftsområden

Halens naturreservat
Olofströms kommun




