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Utkom från trycket
den 16 januari 2002

Länsstyrelsens i Skåne län föreskrifter om bildande av naturreservatet
Högaborg i Tomelilla kommun;
beslutade den 19 november 2001.
Länsstyrelsen föreskriver följande för området vars gränser framgår av till beslutet
hörande karta 1.
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken om inskränkningar i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. inplantera fisk eller kräftor i vattenområdena eller utfodra fåglar i dessa,
2. uppföra byggnad eller annan anläggning,
3. dra fram mark- eller luftledningar,
4. vidta åtgärder som förändrar områdets topografi och landskapets allmänna
karaktär såsom att plöja, spränga, dika, utfylla, tippa, dumpa, markbearbeta eller
på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål, ytbildning eller småvatten,
5. anordna upplag med undantag för tillfälliga sådana i samband med pågående
täktverksamhet eller skötsel av reservatet,
6. anlägga vägar och stigar,
7. uppföra hägnader utöver erforderliga stängsel för betesdrift,
8. plantera, så eller sätta ut främmande växt- och djurarter i området,
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9. använda kemiska eller biologiska bekämpningsmedel eller tillföra växtnäringsämnen, kalk eller andra gödsel- eller jordförbättringsmedel,
10. avverka eller plantera träd och buskar utöver vad som anges i fastställd
skötselplan,
11. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning med
undantag för gränsmarkeringar och reservatskyltar.
Ovan nämnda föreskrifter utgör ej hinder för pågående täktverksamhet i enlighet med
gällande tillstånd för täkt eller för husbehovstäkt. Föreskrifterna utgör ej hinder för
innehavare av särskild rätt att utnyttja den särskilda rätten Ovan nämnda
bestämmelser skall ej heller utgöra hinder för åtgärder som föreskrivs i av
länsstyrelsen fastställd skötselplan.
Länsstyrelsen får om det finns särskilda skäl medge undantag från meddelade
föreskrifter.
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken om skyldighet att tåla
visst intrång
För att tillgodose syftet med reservatet, förpliktas ägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet att tåla sådana anordningar och åtgärder inom reservatet som:
1. utmärkning av och upplysning om reservatet,
2. utförande och underhåll av anordningar för allmänhetens tillgänglighet, anläggning
och skötsel av småvatten och betesmark enligt fastställd skötselplan,
3. uppföljning av områdets skötsel och miljöövervakning.
C. Föreskrifter med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken om ordningen samt
rätten att färdas och vistas i reservatet
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, är det förbjudet att:
1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning, hägnader eller andra
anordningar,
3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,
4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

12FS 2002:7
5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller
motsvarande,
6. föra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,
7. tälta, ställa upp husvagn eller parkera annat än på för ändamålet upplåtna platser,
8. utan markägarens medgivande rida eller köra med häst,
9. göra upp eld annat än på för ändamålet anlagda platser,
10. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,
11. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på
naturmiljön
Föreskrifterna under C utgör ej hinder för åtgärder i samband med områdets skötsel,
tillsyns- och räddningsuppdrag. Föreskrifterna under C utgör ej hinder för innehavare
av särskild rätt att utnyttja den särskilda rätten. Föreskrifterna gäller även markägare
med undantag av C2, 4, 6, 9 och 10.
Länsstyrelsen får om det finns särskilda skäl medge undantag från meddelade
föreskrifter.
D. Föreskrifter med stöd av 3 § förordningen om områdesskydd om
skötselplan
1. Reservatet skall utmärkas enligt svensk standard (SIS 03 15 22) och
Naturvårdsverkets anvisningar.
2. Markdisposition, skötsel och vård, kontroll av skötselåtgärdernas effekt samt
anläggningar för allmänheten skall ske enligt anvisningar i skötselplanen som
fastställs av länsstyrelsen i särskilt beslut denna dag.
Förvaltare skall vara länsstyrelsen, som fortlöpande skall samråda med markägaren
vid förvaltningen.
_______________
Denna författning träder i kraft den 17 januari 2002.
Bengt Holgersson
Christer Persson
1) Karta utelämnad. Finns på länsstyrelsen under
dnr 231-4260-98, 1270-209.

