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Oxelösunds kommuns beslut om bildande av Femöre naturreservat i 
Oxelösunds kommun, samt föreskrifter för naturreservatet; 
 
beslutat den 31 maj 2006 (dnr 2006-7 ECOS) 
 
Kommunfullmäktige i Oxelösunds kommun har med stöd av 7 kap. 4 § 
miljöbalken beslutat avsätta del av fastigheten Femöre 1:4 som 
naturreservat (kommunfullmäktiges beslut 2006-05-31, § 40) 
 
C  Ordningsföreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att 
färdas och vistas inom reservatet samt om ordningen i övrigt inom 
reservatet 
 
Det är förbjudit att inom reservatet: 
1 Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående 

och omkullfallna träd och buskar. 
2 Fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper 

eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs. 
3 Förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, rista, gräva, 

hacka, spränga, måla eller liknande. 
4 Skada, plocka eller samla in växter eller växtdelar. Bär, matsvamp och 

blomplockning för eget behov är dock tillåtet. 
5 Sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift. 
6 Utan Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna 

lägerverksamhet. 
7 Utan Miljö- och Samhällsbyggnadsnämndens tillstånd anordna 

tävlingar. 
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8 Tälta, ställa upp husvagnar och husbilar. 
9 Göra upp eld på annan än iordningställd plats som är utmärkt i 

fastställd skötselplan. 
10 Medföra okopplad hund eller annat husdjur i de trädklädda 

betesmarkerna, med undantag för den tid det inte finns några betesdjur 
i hagarna. 

 
Föreskriften C skall ej utgöra hinder för Sörmlandsleden, 
bingopromenaden och den normala orienteringsverksamheten som pågår i 
området. Vid tävling skall samråd ske med tillsynsmyndigheten. 
 
Beslutet innefattar även föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 och 6 §§ 
miljöbalken för markägare och annan sakägare ifråga om rätten att 
förfoga över fastighet och att tåla visst intrång. 
 
Beslutet med tillhörande karta förvaras hos Oxelösunds kommun. 
 
Föreskrifterna träder i kraft tre veckor efter den dag då författningen 
utkom från trycket i länets författningssamling. 
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