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Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om utvidgning 
och ändring av naturreservatet Utklippan i 
Karlskrona kommun 
 
beslutade den 6 december 2018. 
 

Utkom den 13 
december 2018 
 

Länsstyrelsen beslutar med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att 
utvidga naturreservatet Utklippan till att omfatta det område som avgränsats 
på bifogad karta. 
 
Utvidgningen omfattar ett 3 451 ha stort havsområde med allmänt vatten.  
För naturreservatet har Länsstyrelsen angett nytt syfte samt beslutat om nya 
föreskrifter. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare 
av särskild rätt, vars rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs 
inom reservatsområdet. 
 
Naturreservatet är beläget i yttersta delen av Karlskrona skärgård, 8 km SSV 
Utlängan. 
 
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 naturreservatet 

Det är förbjudet att inom naturreservatet: 
1. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi, hydrologi, botten- 

eller ytförhållanden såsom att anlägga väg, spränga, gräva, schakta, 
dränera, utfylla, tippa, muddra eller valla in, 

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

3. anlägga luft- eller markledning, eller lägga ner kablar och ledningar 
på havsbotten,  

4. uppföra byggnad eller annan anläggning, till exempel vindkraftverk, 
mast, antenn, brygga eller kaj,  

5. anordna upplag, 
6. avverka träd, 
7. inplantera för området främmande växt- eller djurart, 
8. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel, 
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9. jaga de i EU:s Habitatdirektiv Annex 2 listade arterna gråsäl, 
knubbsäl och tumlare, 

10. jaga på och runt Norraskär, Södraskär och i hamnen, med undantag 
för skyddsjakt på mink. Förbudet gäller inte skadade fåglar som 
behöver avlivas av djurskyddsskäl. 

B. Föreskrifter enligt 7 kap 6 § miljöbalken för ägare och innehavare av 
särskild rätt till fastigheter som ingår i naturreservatet 
 
Ägare och innehavare till särskild rätt till fastigheter förpliktigas tåla att 
följande åtgärder utförs och vidtas:  

1. informationstavlor om reservatet sätts upp hamn- och fyrområdet, 
och  
underhålls, 

2. röjning av stigar sker inom hamn- och fyrområdet, 
3. röjning av buskar och sly av igenväxningskaraktär sker inom hela 

reservatet. 
4. kulturhistoriska lämningar och miljöer hålls fria från 

igenväxningsvegetation. 
5. Norraskär får betas efter den 1 augusti, 
6. genomförande av undersökningar och förvaltningsåtgärder som syftar 

till bevarande av djur- och växtarter samt mark- och 
vattenförhållanden, 

7. städning av ilandflutet skräp längs stränderna. 

C. Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken, om rätten att färdas och 
vistas och om ordningen i övrigt i naturreservatet 

Det är förbjudet att inom reservatet: 
1. skada mark, fast naturföremål eller ytbildning, 
2. skada byggnader och anläggningar, 
3. otillbörligt störa djurlivet, 
4. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, 
5. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,  
6. medföra hund, katt eller annat rovdjur som inte är kopplat, 
7. göra upp eld eller använda grillar, spritkök eller motsvarande annat 

än på anvisad grillplats, 
8. tälta annat än på anvisad plats, och i högst 2 dygn, 
9. under längre än tre dygn i följd ligga med båt invid brygga, kaj eller 

annan plats, med undantag för nödsituationer vid exempelvis dåligt 
väder. 

10. fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 
eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs, 

11. tomgångsköra motor eller använda motordrivet laddningsaggregat, 
12. bedriva vattenlek med motordriven farkost.  

 
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 eller övning som kan verka störande på 
naturen eller på allmänhetens friluftsliv,  
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15. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, ledmarkering, inskrift 
eller därmed jämförlig anordning, 

16. anlägga fiskodling eller vattenbruk. 
 

Föreskrifterna 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), 

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

• fortsatt användning av ett markområde vid fyren som 
helikopterlandningsplats för militären, samt för underhåll av fyren 
och annan utrustning för sjösäkerhet. Alternativa transporter ska om 
möjligt användas för att minska störningarna på fågellivet och 
friluftslivet, 

• Försvarsmakten att bedriva militär verksamhet och övningar inom 
riksintresset för totalförsvarets militära del Sjöövningsområde Hanö 
Nord, 

• att tillstånd för ringmärkningsverksamhet beviljas, 
• att tillstånd för fångst av snok beviljas, 
• att genomföra förbättrings- och säkerhetsåtgärder inom 

hamnområdet/hamnbassängen. 
 
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.  
 
Erforderliga tillstånd/dispenser skall alltid sökas/inhämtas från länsstyrelsen 
vid varje tillfälle när anläggningar, ledningsnät eller antenner byts ut eller 
mer omfattande arbeten på byggnader ska utföras eller arbeten på byggnader 
som innebär att byggnadernas utseende ändras, t.ex. genom ändrad färg, 
fasad- eller takmaterial. 
 
Beslutet med tillhörande bilaga förvaras på Länsstyrelsen Blekinge. 
 
Föreskrifterna enligt 7 kap 30 § miljöbalken träder i kraft den 13 december 
2018. 
 
 
STEN NORDIN 
  ÅKE WIDGREN 
 
 
Bilagor: 

1. Karta med naturreservatets avgränsning 
2. Översiktskarta 
3. Karta med B-föreskriftsområden 
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