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BESLUT

2019–12–19

Dnr 511-1275-17
Obj. nr.
10-02-113

Beslut om ändring och utvidgning av Hultalycke
naturreservat inom fastigheterna Hålabäck 1:44 m.fl.
i Ronneby kommun
Beslut
Länsstyrelsen beslutar, med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) att ändra och
utvidga Hultalycke naturreservat till att omfatta det område som avgränsats på bifogad
karta (bilaga 1). Länsstyrelsen beslutar vidare, med stöd av 7 kap. 5, 6 och 30 §§ miljöbalken samt 22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
om nytt syfte och nya föreskrifter enligt nedan för naturreservatet.
Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatsområdet.
Länsstyrelsens upphäver i och med detta beslut, med stöd av 7 kap. 7 § miljöbalken,
beslut 2016-12-20 (dnr 511-3611-12) om bildande av Hultalycke naturreservat. Upphävandet ska gälla från den dag detta beslut vinner laga kraft.
Uppgifter om naturreservatet
Namn
Kommun
Distrikt
Natura 2000-område som berörs
Lägesbeskrivning
Centrumkoordinater
(SWEREF 99TM)
Kartblad Index 100 km
Kartblad Index 5 km
Naturgeografisk region
Huvudsaklig objektkategori
IUCN-kategori

Postadress
SE-371 86 KARLSKRONA

Besöksadress
Skeppsbrokajen 4

Hultalycke naturreservat
Ronneby
Öljehult
SE0410168 Bräkneån
Hultalycke ligger 3–4 km sydväst om Hallabro
Delområde 1 X: 502647 Y: 6247292
Delområde 2 X: 504210 Y: 6246138
Delområde 3 X: 503419 Y: 6246247
Delområde 4 X: 504417 Y: 6246784
62F
62F 4a NV
12a, Sydöstra Smålands skog- och sjörika slättområden
Sö, Skog av särskilt värde för flora och fauna
IV, Habitat/Artskyddsområde
(Habitat/Species Management Area)

Telefon/Telefax
010-22 40 000
010-22 40 223

E-post/webbplats:
blekinge@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/blekinge

Org.nr
202100-2320
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Fastigheter

Markägarkategori
Servitut
Samfälligheter
Nyttjanderätter
Andra gällande bestämmelser
Areal
Förvaltare av reservatet

Bälganet 2:106 (del av), Hålabäck 1:6 (del av),
1:8 (del av), 1:13 (del av), 1:20 (del av), 1:21(del
av), 1:24 (del av), 1:25 (del av), 1:26 (del av),
1:29 (del av), 1:36 (del av), 1:44, SAMF:3–8
(delar av), OUTR:1 (del av)
Privat, staten
Kraftledning, kraftstation (Hjorthålan 1:20)
Såg- och kvarnplats, lertag
Jakt, fiske
81 hektar, varav 76,5 ha land och 4,5 ha vatten
Länsstyrelsen Blekinge

Tidigare syfte
Det ursprungliga syftet för naturreservatet har kompletterats med hänsyn till att delar av
Bräkneån nu ska ingå i reservatet. Det ursprungliga syftet från 2016:
Syftet är att skydda Bräkneån och bevara dess biologiska mångfald i såväl vatten- som strandmiljöer med skyddsvärda och andra för Blekinge ovanliga arter inom fisk-, blötdjurs- och insektsfauna liksom inom kärlväxt-, moss-, svamp- och lavflora. Syftet är också att bevara, vårda,
utveckla och återställa värdefulla naturmiljöer och biologisk mångfald i åns angränsande
skogs-, våt- och hagmarker (delområde 1, se bilaga 1), liksom i området med bäckraviner norr
om Hålabäck (delområde 2). Områdenas geologiska strukturer ska vara opåverkade liksom åns,
bäckens och omgivande markers hydrologi, vilket bl.a. innebär naturliga, säsongsvisa vattenfluktuationer. De aktuella områdenas prioriterade naturtyper ska bevaras i gynnsamt tillstånd
och hysa strukturer, funk-tioner och livsmiljöer som är gynnsamma för prioriterade och andra
skyddsvärda arter knutna till naturmiljöerna.
Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom hävdade åmader, brynmiljöer och öppen betesmark med dess ekosystem och biologiska mångfald bör bevaras och vid behov återställas. Syftet
är också att delar av naturreservatet, inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och
naturmiljö, ska vara lättillgängligt för det rörliga friluftslivet och erbjuda rika naturupplevelser. Reservatet ska även bidra till den gröna infrastrukturen i regionen.
Syftet ska uppnås genom att stora delar av skogarna, liksom bäckravinerna, får utvecklas till
naturskogar genom intern dynamik eller med endast begränsad skötsel i träd- och buskskikt; att
sumpskogarna påverkas av naturliga vattenfluktuationer och för övrigt utvecklas genom intern
dynamik; att rena granbestånd successivt avvecklas och ersätts av löv-, ädellöv- eller blandskog
samt att stigar, broar och friluftslivets anordningar underhålls. Vidare bör åmaderna årligen
hävdas med slåtter och röjas vid behov; hagmarkerna hävdas genom bete och/eller röjas vid
behov och brynen i anslutning till öppen mark underhållas. Åtgärder i området får inte missgynna de höga naturvärden och prioriterade bevarandevärden som finns i naturreservatet.

Det nya syftet med naturreservatet
Syftet är att längs berörd sträcka skydda Bräkneån och bevara dess biologiska mångfald
i såväl vatten- som strandmiljöer med skyddsvärda och andra för Blekinge ovanliga
arter inom fisk-, blötdjurs- och insektsfauna liksom inom kärlväxt-, moss-, svamp- och
lavflora. Syftet är också att bevara, vårda, utveckla och återställa värdefulla naturmiljöer
och biologisk mångfald i åns angränsande skogs-, våt- och hagmarker, liksom i skogs-,
våt- och hagmarker i anslutning till bäcken norr om Hålabäck. Områdets geologiska
strukturer ska vara opåverkade liksom åns, bäckens och omgivande markers hydrologi,
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vilket bl.a. innebär naturliga, säsongsvisa vattenfluktuationer. De aktuella områdenas
prioriterade naturtyper ska bevaras i gynnsamt tillstånd och hysa strukturer, funktioner
och livsmiljöer som är gynnsamma för prioriterade och andra skyddsvärda arter knutna
till naturmiljöerna.
Områdets kulturpräglade naturmiljöer såsom hävdade åmader, brynmiljöer och naturbetesmarker med dess ekosystem och biologiska mångfald ska bevaras och vid behov återställas. Syftet är också att delar av naturreservatet, inom ramen för bevarande av biologisk mångfald och naturmiljö, ska vara lättillgängliga för det rörliga friluftslivet och
erbjuda rika naturupplevelser.
Syftet ska uppnås genom att delar av skogarna, liksom bäckravinerna, får utvecklas till
skogar av naturskogskaraktär genom huvudsakligen intern dynamik och med endast
begränsad skötsel i träd- och buskskikt, medan naturvärdena i andra delar av skogarna
får utvecklas med en viss skötsel. Det ska också uppnås genom att sumpskogarna,
svämskogarna och strandängarna påverkas av naturliga vattenfluktuationer; granar och
granbestånd som inte utgör några naturvärden successivt avvecklas där så är möjligt och
ersätts av lövträd och tall. Vidare bör åmaderna årligen hävdas med slåtter eller bete och
röjas vid behov; hagmarkerna hävdas genom bete och röjas vid behov och brynen i anslutning till öppen mark underhållas. Restaurering av flottledsrensade strömvatten, för
att återskapa lek- och uppväxtmiljöer för strömvattenlevande fisk såsom öring ska
kunna utföras i Bräkneån, och död ved tillföras ån i de delar där den kantas av skog.
Invasiva främmande arter ska bekämpas. Vidare ska syftet uppnås genom att stigar, bro
och andra av friluftslivets anordningar underhålls samt kulturmiljöer synliggörs och
sköts. Åtgärder i området får inte missgynna de höga naturvärden och prioriterade bevarandevärden som finns inom naturreservatet.
Skälen för beslutet och motivering
Hultalycke naturreservat utgörs av en knappt tre kilometer lång sträcka av Bräkneåns
dalgång, en sprickzon i urberget som löper från norr till söder genom mellersta Blekinge, samt bäckraviner med omgivande mark i anslutning till ett biflöde norrifrån. En
smal diabasgång löper genom sistnämnda området och bidrar till en rik fältflora i vissa
partier. Bräkneån är i liten grad påverkad av reglering och till stora delar har åns naturliga lopp bibehållits.
Bräkneån (SE0410168) omfattas av EU:s Art- och habitatdirektiv och ingår i det ekologiska nätverket Natura 2000. Förekommande naturtyper inom Natura 2000-området är
mindre vattendrag (3260) och svämlövskog (91E0) samt arterna utter, flodpärlmussla,
tjockskalig målarmussla samt hårklomossa, varav förekomst av utter noterats inom reservatet. Inom övriga delar av Hultalycke naturreservat förekommer även de prioriterade naturtyperna silikatgräsmarker (6270), taiga (9010) och trädklädda betesmarker
(9070). Andra naturmiljöer som prioriteras i detta beslut är åmader (fuktängar 6410)
och övriga sumpskogar (lövsumpskog 9080). Prioriterade arter är brandticka, kambräken och koralltaggsvamp, liksom livsmiljöerna för andra sällsynta och typiska arter
knutna till naturmiljön, t.ex. bronshjon och rävticka.
Skogsstyrelsen har avgränsat sju nyckelbiotoper och två objekt med naturvärden helt
eller delvis inom reservatet och i samband med det noterat en rad signalarter och andra
arter typiska för skogar med höga naturvärden och lång skoglig kontinuitet. En av nyckelbiotoperna, Huabacken, har sedan tidigare formellt skydd som biotopskyddsområde.
Skogarnas naturskönhet och lättillgänglighet längs Bräkneån gör dem till intressanta
besöksområden för rika naturupplevelser kopplade till ån. Bräkneån är riksintresse för
skyddade vattendrag enligt 4 kap. 6 § miljöbalken och stora delar av reservatet ligger
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inom område av riksintresse för naturvård (NK 9 Bräkneån) och riksintresse för friluftsliv (FK07 Bräkneåns dalgång). Åmaderna och de strandnära sumpskogarna har högsta
värdeklass i Våtmarksinventeringen. Närheten till naturreservatet Hålabäcksmaderna
utgör ytterligare ett skäl till långsiktigt skydd.
Ett konkret hot mot naturvärdena i reservatet, som kan påverkas inom ramen för naturreservatets föreskrifter och skötsel är ett ökat inslag av gran, som tränger ut naturligt
förekommande löv och ädellöv och kan ha en försurande påverkan på mark och vatten.
Detta kan åtgärdas genom successivt uttag av gran där så är möjligt och successivt avdödande (ringbarkning) i svårtillgängliga och störningskänsliga partier. Ett annat hot är
slutavverkning av rena granbestånd, som kan påverka hydrologin och innebära ökat
läckage av metylkvicksilver, varför bestånden bör avvecklas successivt till förmån för
spontant uppslag av löv och ädellöv. Igenväxning av slåtter- och betesmarker är ett hot
som bör åtgärdas genom återupptagen hävd. Den invasiva främmande arten gul skunkkalla sprider sig i ån och måste bekämpas. Potentiella hot, som inte är aktuella vid tidpunkten för bildandet av naturreservatet är t.ex. bortplockande av död ved och inträngande främmande trädslag.
Bildandet och utvidgningen av Hultalycke naturreservat bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålen levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, levande skogar, ett rikt
växt- och djurliv och ett rikt odlingslandskap. Naturreservatet bidrar även till att uppfylla friluftsmålen skyddade områden som resurs för friluftslivet, tillgång till natur för
friluftsliv och friluftsliv för god folkhälsa.
Bildandet och utvidgningen av naturreservatet stärker den gröna infrastrukturen (nätverket av ekologiskt viktiga naturtyper), främst med avseende på inlandets vattenytor,
våtmark, gräsmark, skog och annan trädbärande mark. Nätverket bidrar till att bevara
biologisk mångfald samtidigt som det bidrar till tillgången på ekosystemtjänster som
exempelvis tillhandahållande av uppväxtplatser för fiskyngel, näringsreglering i kantzoner, tillhandahållande av attraktiva rekreationsmiljöer och tillhandahållande av hotade arter, naturtyper och ekosystemprocesser.
De ändringar som görs av syftet och föreskrifterna är till största delen skärpningar, omformuleringar och kompletteringar som är nödvändiga med anledning av att naturreservatet utvidgas och att bl.a. en sträcka av Bräkneån nu införlivas i reservatet. Ändringarna av föreskrifter strider inte mot det gamla syftet med naturreservatet, eller mot Natura
2000. Länsstyrelsen anser att det därför föreligger synnerliga skäl för att upphäva beslutet från 2016 (dnr 511-3611-12).
Genom detta beslut ges goda förutsättningar för att ta ett bättre helhetsgrepp över området för att bevara, vårda, skydda, vidareutveckla, återställa och lyfta fram naturreservatets biologiska, geologiska och kulturhistoriska bevarandevärden samt gynna och vidareutveckla områdets värden för det rörliga friluftslivet.
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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 anlägga väg, spränga, gräva, schakta, dränera, utfylla, tippa, muddra,
valla in eller ordna upplag,
2. ta sten, sand, grus, torv eller andra jordarter eller bedriva mineralutvinning,
3. uppföra byggnad eller annan anläggning, t.ex. vindkraftverk, mast, antenn, lufteller markledning,
4. avverka, röja, gallra eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
såväl stående som liggande,
5. jaga tjäder, orre och järpe,
6. reglera vattenföringen i vattendragen,
7. bedriva fiskodling eller annat vattenbruk,
8. vidta åtgärder som grumlar eller förorenar vattendragen, annat än tillfällig grumling i samband med naturvårdsåtgärder,
9. tillföra kalk, aska, handelsgödsel, stallgödsel, slam eller annat organiskt
material,
10. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel,
11. använda avmaskningsmedel på betesdjur då de uppehåller sig inom naturreservatet.
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
12. uppföra anläggning eller anordning för jaktutövandets eller betesdriftens behov,
13. lagra virke eller skogsbränsle under vedinsekternas huvudsakliga flygtid,
14. uppföra stängsel eller annan hägnad,
15. tillskottsutfodra betesdjur, förutom i maximalt två veckor i samband med in- och
utstallning,
16. stödutfodra vilda djur, förutom åtel i samband med vildsvinsjakt,
17. hålla djur i betesfållorna under perioden 1 december – 15 april,
18. väsentligt ändra användningen av befintlig byggnad,
19. omföra luftledning till jordkabel,
20. avlägsna död ved ur vattendragen.
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 (för utpekade områden se bilaga 2).
1. utmärkning av reservatet och att informationstavlor om reservatet och intressanta objekt sätts upp och underhålls,
2. lagring av virke och skogsbränsle,
3. iståndsättning och underhåll av parkeringar, bro, stigar, rastplatser, stängselgenomgångar/-övergångar, grillplatser och andra liknande anläggningar eller anordningar för friluftslivet/allmänheten,
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4. röjningar, utglesningar och punktåtgärder för att gynna naturvärden eller andra
skötselåtgärder i syfte att bevara, vårda och utveckla naturmiljöer, biologisk
mångfald och kulturlämningar,
5. avverkning av träd som riskerar att falla olämpligt samt undanflyttande av fallna
träd som ligger olämpligt,
6. uttag av träd angripna av granbarkborre eller andra skadegörare,
7. tillskapande av död ved,
8. successiv omföring av utvecklingsmark (rena granbestånd och ung björkskog)
till löv- eller blandskog,
9. betesdrift, slåtterbruk och kompletterande skötselåtgärder i syfte att bevara,
vårda och utveckla åmader, hagmarker och vissa skogsområden och deras vegetation,
10. undersökning och dokumentation av djur- och växtliv, vegetation samt av markoch vattenförhållanden i inventerings-, uppföljnings- eller miljöövervakningssyfte,
11. bekämpning (inkl. uppgrävning) av invasiva och för området främmande arter,
12. restaurering av livsmiljöer för öring och flodpärlmussla genom utläggning av
block, sten, grus, sand och död ved på lämpliga platser i Bräkneån.
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. vaska efter guld,
3. skada stenmurar, odlingsrösen eller andra kulturhistoriska lämningar,
4. otillbörligt störa djurlivet,
5. skada levande eller döda träd och buskar, eller vegetation i övrigt, bortföra eller
elda död ved,
6. plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar, annat än vad som rimligen behövs för artbestämning,
7. plantera, så eller sprida växter, djur, svampar eller andra organismer,
8. medföra okopplad hund annat än vid jakt, vallning av boskap eller eftersök av
skadat djur,
9. framföra motorfordon,
10. tälta eller på annat sätt slå läger mer än två dygn,
11. ställa upp husbil eller husvagn mer än två dygn på parkeringsplats,
12. göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldstad.
Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:
13. bedriva undersökningar som omfattar provtagning, markering, fällfångst, installation av utrustning eller någon form av åverkan på växt- eller djurliv. Insamling
med destruktiva metoder, t.ex. genom att substrat förstörs, är förbjuden,
14. använda området för tävling, övning eller annan organiserad verksamhet som
kan verka störande på naturen eller på allmänhetens friluftsliv,
15. 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.
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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,
• all form av normalt underhåll av väg 644,
• nyttjande av befintliga drivningsvägar för skogsbrukets behov, under förutsättning att de risas ordentligt och inga markskador uppstår,
• 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),
• jakträttsinnehavare att jaga de djur som ingår i jakträtten, undantaget tjäder, orre
och järpe, samt 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,
• fastighetsägaren att renovera och underhålla befintlig bod/raststuga intill ån,
• fastighetsägaren att rensa utfallsdiket/bäcken söder om Hålabäck 1:35,
• kalkning som ingår i programmet för biologisk återställning av sjöar och vattendrag,
• provtagningar och undersökningar enligt fastställda kontrollprogram,
• bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta arter.

Upplysningar
Den som vill göra anspråk på ersättning eller kräva inlösen av fastighet med anledning
av detta beslut ska väcka talan hos mark- och miljödomstolen mot staten inom ett år
från det att detta beslut har vunnit laga kraft. I annat fall går rätten till ersättning eller
inlösen förlorad.
Länsstyrelsen vill erinra om att även andra lagar, förordningar och föreskrifter än reservatsföreskrifterna gäller för området. Av särskild betydelse för reservatet är bl.a.:
• 7 kap 28 a-b §§ miljöbalken med krav på tillstånd för att bedriva verksamhet
eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka naturmiljön i ett Natura 2000-område,
• strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 15 § miljöbalken,
• artskyddsförordningen (2007:845), gällande t.ex. insamling av vissa arter,
• kulturmiljölagen (1988:950),
• skogsvårdslagen (1979:429),
• terrängkörningslagen (1975:1313) och terrängkörningsförordningen
(1978:594) med vissa förbud mot körning i terräng,
• Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008:1 samt 2010:1.
Om en begäran om elanslutning görs får utökningar av elnätet tillståndsprövas, då
vissa kraftledningsbolag har anslutningsplikt till den som begär elanslutning.
Avvägning mellan allmänna och enskilda intressen

Länsstyrelsen bedömer att de positiva effekterna av att utvidga reservatet överväger de
negativa effekterna som orsakas av inskränkningarna i markanvändning. Vid avvägning
enligt 7 kap. 25 § miljöbalken har länsstyrelsen funnit att föreskrifterna inte går längre
än vad som krävs för att syftet ska uppnås.
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Konsekvensutredning

I enlighet med vad som sägs i 4 och 5 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, bedömer länsstyrelsen att ordningsföreskrifterna
enligt 7 kap. 30 § miljöbalken innebär så begränsade kostnadsmässiga och andra
konsekvenser att det saknas skäl för en konsekvensutredning av regelgivning.
Avvägning mot berörda riksintressen

Naturreservatet berör områden av riksintresse för såväl skyddade vattendrag som naturvård och friluftsliv samt även område av riksintresse för Natura 2000 enligt 4 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen bedömer att nämnda riksintressen är förenliga med ett skydd av
området.
Beskrivning av området
Hultalycke naturreservat ligger i norra Blekinges skogsbygd, fyra kilometer sydväst om
Hallabro och endast ett hundratal meter nordväst om naturreservatet Hålabäcksmaderna. Naturreservatet på totalt 81 hektar omfattar knappt tre kilometer av Bräkneån
och en och en halv kilometer av bäcken norr om Hålabäck samt angränsande marker till
vattendragen. Åns dalgång följer sprickzoner i den granitdominerade berggrunden, vilken huvudsakligen överlagras av morän. Såväl ån som bäcken kantas av mer eller
mindre branta sluttningar, som i vissa delar har lodväggar och i andra delar är blockrika.
Nivåskillnaden mellan ån och de högsta partierna är nästan 35 meter. På den sträcka av
Bräkneån som går genom naturreservatet faller ån nästan sju meter och har flera forssträckor. Bräkneån är i liten grad påverkad av reglering, även om det finns flera kraftverk och anlagda dämmen i avrinningsområdet. Till stora delar har åns naturliga lopp
bibehållits. I början av 1800-talet gjordes ån flottningsbar, vilket är särskilt tydligt norr
och söder om bron till Hultalycke. Här finns dels en lång stengärdsgård av sjörullad sten
på östra stranden, dels flottledsrensningar i själva åfåran. Bräkneån är Natura 2000område och omfattas av EU:s Art- och habitatdirektiv. För att bibehålla gynnsamt bevarandetillstånd för åns listade arter, bl.a. flodpärlmussla, och naturtyper är det viktigt att
även omgivande markers naturmiljöer och hydrologi skyddas längs ån.
Stora delar av sluttningarna utgörs av skogar med naturskogskvaliteter, vilka varit utsatta för en viss plockhuggning, men där inga större uttag gjorts. Skogen är grandominerad i vissa delar och ekdominerad i andra med ett stort inslag av torrakor och lågor i
olika stadier. I vissa planare delar längs ån och uppe över höjdryggarna växer rena
granbestånd med ett visst inslag av löv i höjdbestånden. Enstaka idegranar ses i stora
delar av det aktuella reservatsområdet, men söder om Hultalyckebron växer ett större
bestånd. I södra delen av reservatet är inte sluttningar och åsar lika uttalade som längre
norrut och här domineras vissa delar av den blockrika skogen av tall med rikligt med
död ved och inslag av tallar som är mellan 150 och 200 år gamla. Här har arter som
brandticka, bronshjon och svartbräken noterats. Några bestånd i denna södra del avverkades i början på 2000-talet och ett kraftigt uppslag av björk dominerar hyggena med
inslag av äldre klen tall. Längs Likbärarleden (se nedan) växer rikligt med lind.
Längs ån finns flera tidigare hävdade åmader som idag är mer eller mindre igenvuxna
med videbuskage, medan de stora maderna söder om Hålabäck hävdas årligen genom
bete. Ett par gamla slåttermader har utvecklats till lövsumpskog/svämlövskog, bl.a strax
söder om bron till Hultalycke. Norr om bron, längs ån, har det troligen hävdats in på
1960-talet och man finner än idag rikligt med blåsuga, natt och dag, skogskovall och
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grönvit nattviol. En större sumpskog med rörligt grundvatten finns ett stycke upp i
sluttningen öster om ån, där marken planar ut. Den domineras i väster/norr av gran och i
öster/söder av klibbal. Längs ån står en bård av klibbal och björk med inslag av lind,
ask, gammal gran, ek och andra trädslag och i strandkanten utgör safsa en karaktärsart.
Längst upp i nordväst omfattar reservatet endast skyddszonen mot Bräkneån. Öster om
biotopskyddet Huabacken, söder om ån, växer tämligen ung planterad björk och lind på
ett stenfält där man med tiden bör utveckla lindens naturvärden. Noterbart är att utter
sågs i det aktuella området för ett tiotal år sen.
Väster om Hultalycke gård ligger gamla inägor, idag ohävdade och kraftigt igenvuxna
med framför allt slån. Rester av en hävdgynnad flora ses fortfarande, t.ex. natt och dag,
grönvit nattviol och stor blåklocka. Genom inägorna rinner en liten bäck och i ytterkanterna finns ett flertal odlingsrösen. Norr om inägorna ligger en mindre ekhage med inslag av hassel.
Norr om Hålabäck, längs bäcken, utgörs reservatet av branta bäckraviner, sumpskogar,
gran- och talldominerade skogar av naturskogskaraktär samt trädklädda hagmarker. Genom området löper en smal diabasgång, som troligen ger upphov till den rikliga förekomsten av blåsippa och tibast. Andra intressanta arter i ravinerna är bäckbräsma, kambräken, svartbräken och västlig hakmossa. Här har även den i Blekinge sällsynta järpen
setts, senast 2014. Längst upp i nordost har tidigare jordbruksmark vuxit igen och hyser
bitvis nyckelbiotopskvalitet med gammal asp, hålträd och rikligt med asplågor. I den
aktuella utvidgningen har de rödlistade arterna koralltaggsvamp och brandticka noterats, liksom en rad signalarter, t.ex. sotlav, fällmossa, källpraktmossa, stubbspretmossa
och långfliksmossa.
De lämningar som härrör från flottningen på 1800-talet nämndes inledningsvis. En kulturlämning värd att nämna är Ingier Carlsdotters välbevarade torplägenhet (RAÄ Öljehult 436) längst uppe i norra delen (fyra husgrunder, grop, fossil åker med odlingsrösen,
stenbroad väg). ”Ingier vid stenen” kallades torpet, vilket inte är svårt att förstå när man
ser det enorma flyttblock som finns på platsen. Ett större hålrum under blocket lär ha
varit svinstia! Andra lämningar värda att nämna är en gammal vägsträckning i sydost
med en vacker stenbroad väg över ett fuktigt parti, Malmatorpet söder om ån (RAÄ
Öljehult 444) och den s.k. Likbärarleden (RAÄ Öljehult 425) längs sydöstra gränsen
med stenbroad väg i anslutning till ån, där den ansluter till lämningarna efter Hålabäcks
kvarn (RAÄ Öljehult 441) som brann ned 1885.
Fastställelse av skötselplan
Skötselplan kommer att tas fram inom ett år efter beslut.
Ärendets beredning
Hultalyckeområdets stora natur- och kulturmiljövärden har varit kända mycket länge.
Redan när länsstyrelsen påbörjade planeringen av det angränsande naturreservatet
Hålabäcksmaderna omkring år 2000 fanns tankar på att skydda området längs Bräkneån
mellan Hålabäck och Hultalycke, samt i bäckravinen norr om Hålabäck. År 2004 förvärvade Naturvårdsverket ett mindre skifte i anslutning till ån (Hålabäck 1:44), med
avsikten att det skulle ingå som en del i ett framtida naturreservat. Som ett led i reservatsplaneringen gjordes under 2008 en inventering av trollsländsfaunan i anslutning till
ån. Skogsstyrelsen har 1994 och 2009 avgränsat sju nyckelbiotoper som helt eller delvis
berör det utvidgade naturreservatet, varav en, Huabacken, fick skogligt biotopskydd
1998.
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Det aktuella reservatsärendet väcktes 2010 i samband med att Skogsstyrelsen fick in en
avverkningsanmälan för ett område i nordvästra delen av området. Sammanlagt har sju
olika avtal om intrångsersättning tecknats med berörda markägare mellan 2010 och
2019, och ytterligare två är planerade. Ett område norr om Hålabäck köptes av Naturvårdsverket 2019.
Under 2016 togs ett första delbeslut efter att ett förslag till beslut tagits fram och remitterats till sakägare och andra intressenter. Synpunkter inkom från markägare och Kraftringen. Dessa beaktades i det slutgiltiga beslutet. Synpunkter inkom också från
Bräkneåns vattenråd, vars synpunkter kommer att beaktas i kommande skötselplan.
Det nu aktuella beslutet omfattar såväl det befintliga naturreservatet som utvidgningen
och det har i november 2019 remitterats till sakägare och andra intressenter. Yttrande
inkom från sex remissinstanser, varav fem inte hade något att erinra. Trafikverket önskade ett förtydligande rörande vägunderhåll, vilket har beaktats.
Beslutets giltighet
Detta beslut gäller från den dag då det vunnit laga kraft. Föreskrifterna enligt 7 kap 30 §
miljöbalken träder i kraft den dag som framgår av kungörelsen i Blekinge läns författningssamling, och gäller omedelbart även om de överklagas.
Kungörelse
Beslutet ska kungöras i länets författningssamling samt i ortstidning. Sakägare ska anses
ha fått del av beslutet den dag kungörelse varit införd i ortstidning.
Överklagande
Detta beslut kan överklagas hos regeringen, Energidepartementet, inom tre veckor från
den dag kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.
Deltagande
Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Sten Nordin.
I beslutet deltog även länsjurist Charlotte Scholz, antikvarie Karl-Oskar Erlandsson,
områdesskyddssamordnare Åke Widgren samt naturreservatshandläggare Thomas
Vestman, den sistnämnde som föredragande.

Sten Nordin
Thomas Vestman

Denna handling har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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Bilagor:
1. Karta med naturreservatets avgränsning
2. Karta med B-föreskriftsområden m.m.
3. Hur man överklagar
Så hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur länsstyrelsen hanterar personuppgifter hittar du på
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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