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Länsstyrelsen i Hallands län beslutade den 27 mars: 
 
Om bildande av naturreservatet Steningekusten av f.d. 
naturreservaten Steninge och Stensjöstrand, Falkenbergs och 
Halmstad kommun. 
(dnr 511-6955-11) 
 
Länsstyrelsen beslutade med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken om 
bildande av naturreservatet Steningekusten. 
 
I beslutet meddelades med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken följande 
ordningsföreskrifter om vad allmänheten har att iaktta. 

Inom reservatet är det förbjudet att: 

 årligen under tiden 15 mars-31 juli lägga till med båt eller vistas 
på Fågelholmarna eller inom omgivande vattenområde intill ett 
avstånd av 100 meter från stranden. 

 medföra okopplad hund, 

 rida, 

 göra upp eld eller använda grill annat än på eldplatser som 
förvaltaren eventuellt har iordningsställt och som då finns 
markerade på reservatets informationsskyltar. Campingkök får 
dock användas fritt inom reservatet.  

 att ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 24 och 
kl. 06. Förbudet gäller inte småbåtshamnen i Oskarshamn och 
båtuppläggningsplatsen strax söder om stranden vid Glassvik. 

 framföra motordrivet fordon på land och parkera på annat än 
anvisade platser. Undantag gäller för 1. Steens väg. 2. vägen till 
småbåtshamnen Oskarshamn för båtägare med båtplats samt 3. 
vägen till Glassvik i samband med upp- eller nertagning av båt 
eller i samband med Glassviks båtförenings arbetsdagar för att 
köra skräp och redskap. 

 skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär och 
matsvamp är dock tillåten, samt plockning av enstaka exemplar 
av icke fridlysta växter för artbestämning.  

 utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar och 
andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in 
under förutsättning att det inte bryter mot 
fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används. 
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Utkom från 
trycket  
den 30 mars. 



   
 bryta loss, knacka sönder, föra bort eller måla sten och mineral, 

 tälta samt att mellan kl. 24 och kl. 06 ha husvagn, husbil eller 
motsvarande på parkeringsplatserna,  

 utöva modellplansflygning, vattenskidåkning, köra vattenskoter, 
lättviktsflygplan, eller utöva andra aktiviteter som kan störa 
naturupplevelsen för övriga besökare eller skrämma fågellivet, 

 sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift samt att  

 utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller 
tävlingar. 

 
Beslutet innefattar även föreskrifter enligt 7 kap. 5 och 6 §§ miljö-
balken i fråga om rätten att förfoga över berört mark- och vatten-
område samt tåla visst intrång. Beslut med tillhörande karta förvaras 
hos Länsstyrelsen.  
 
Föreskrifterna träder ikraft tre veckor efter den dag då denna 
författning utkom från tryckeriet. 
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