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Västra Götalands läns  
författningssamling 

 
 

Länsstyrelsen 
 
 
 14 FS 2020:25 
 Utkom från trycket den  

16 november 2020  
 
 
Länsstyrelsen i Västra Götalands läns föreskrifter om 
naturreservatet Marstrands skärgård i Kungälvs kommun; 
 
beslutade den 16 november 2020. 
(511-29009-2016) 
 
 Länsstyrelsen har med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken beslutat att bilda 
naturreservatet Marstrands skärgård i Kungälvs kommun. Beslutet 
innefattar inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden 
och förpliktelser att tåla vissa intrång enligt 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken. Beslutet med tillhörande kartor förvaras hos Länsstyrelsen. 
 Länsstyrelsen föreskriver med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken och 
22 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken 
m.m. följande. 
 
Ordningsföreskrifter 
Det är förbjudet att inom naturreservatet 

1. utplantera växt- eller djurart annat än då utplantering sker på 
uppdrag av Länsstyrelsen i restaureringssyfte, 

2. samla in djur eller alger med skrapa, kratta eller andra redskap som 
kan skada havsbottnarna, 

3. ha hund okopplad under perioden 1 mars–30 september. Förbudet 
gäller inte brukshund i samband med skötsel av betesmarker, jakt 
eller militärövningar. 

4. tälta eller förtöja mer än två dygn i sträck på samma plats*. 
Förbudet gäller inte vid enskild båtplats eller privat brygga. 
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5. elda på andra platser än i de eldstäder som förvaltaren har anvisat 
och iordningställt på Sälö, Högö, Ängholmen och Balindersnäset. 
Förbudet gäller även engångsgrillar, men inte andra medhavda 
grillar, gasol- och spritkök eller liknande. 

Det är vidare förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd 
6. plocka mer än enstaka alger, musslor eller havslevande växter*, 

och 
7. anordna läger, tävlingar och liknande med fler än 100 deltagare på 

land eller i vattenområden som är grundare än tre meter*. 
 
* Föreskrifterna C4, C6 och C7 förklaras och förtydligas under rubriken 
motivering till beslutet. 
 
Undantag 
Föreskrifterna ovan gäller inte i följande fall: 

• När förvaltaren, eller den förvaltaren utser, utför de åtgärder som 
behövs för att tillgodose syftet med naturreservatet och som 
framgår under B. 

• När Länsstyrelsen, eller den Länsstyrelsen utser, genomför 
naturinventeringar eller restaurering av naturvärden, vilka även 
kan innebära insamling av arter i vetenskapligt syfte. 

Föreskrift C4 och C7 gäller inte i följande fall: 
• I samband med militär verksamhet och militära övningar i 

området. 
 
  
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 december 2020. 
 
På Länsstyrelsens vägnar 
 
LISBETH SCHULTZE 
  Marie Tomingas 
  (Naturavdelningen) 


