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Miljöbalkens regler om kulturreservat 
 
Bestämmelser om skydd för naturen finns i 7 kap. miljöbalken 
(MB)(1998:808) och förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt 
miljöbalken m.m. (FO). 
 
Enligt 7 kap 9 § MB får ett mark- eller vattenområde av Länsstyrelsen 
förklaras som kulturreservat i syfte att bevara värdefulla 
kulturpräglade landskap.  
 
Enligt 7 kap 5 § MB skall i ett beslut om att bilda kulturreservat anges 
de inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden som 
behövs för att uppnå syftet med reservatet (inskränkning i pågående 
markanvändning). Om det behövs för att tillgodose syftet med ett 
kulturreservat får Länsstyrelsen enligt 7 kap 6 § MB förplikta ägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla att vissa för skyddet 
nödvändiga åtgärder utförs inom reservatet. Föreskrifter om rätten att 
färdas och vistas inom ett naturreservat och om ordningen i övrigt 
inom området får meddelas av Länsstyrelsen enligt 7 kap 30 § MB och 
22 § FO, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. 
 
Länsstyrelsen skall enligt 3 § FO fastställa en skötselplan för reservatet. 
Planen anger de långsiktiga målen för skötseln av området och 
föreskriver vilka åtgärder som skall vidtas för att nå dessa mål. 
Skyddade områden förvaltas av den länsstyrelse som beslutat om 
skyddet. Länsstyrelsen får dock enligt 21 § FO besluta att en annan 
myndighet, juridisk person eller markägare som har förutsättningar för 
att ha ett sådant ansvar skall förvalta ett naturreservat. 
 
Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 7 kap MB skall 
enligt 25 § hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än vad som 
krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.  
 


